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الرحيم الرحمن الله بسم

تقديــم
هذه بين خاصة أهمية يحتل إنه حيث ، العربية اللغة فروع من رئيس فرع الملءا إن      

النسان استطاع ما ولوله ، التعبير وسلمة ، الكتابة صحة عن المسئول فهو ، الفروع
إلينا وصلت التي والفنون المعرفة بألوان يزخر الذي التراث على المحافظة العربي

. صحيحة كتابة المكتوبة الكلمات بواسطة
نفسية نتائج له أن كما ، الفهم وسوءا والضاطراب الخلط يسبب قد الملئي الخطأ إن

نني على مؤشر فهو ، فيه يقع من على واجتماعية اطلعه قلة أو النسان ثقافة تد
من خالية صحيحة كتابة يكتب الذي النسان عند صحيح ،والعكس وتعليمه وقراءااته
.إن وقراءااته معارفه وكثرة النسان هذا اطلع سعة على مؤشر فهي الملئية الخطاءا

والنظام والملحظة الدقة وتعوده ، يقرؤه ما فهم النسان على تسهل الملءا صحة
. والمرغوبة اليجابية التجاهات من ذلك وغير الستماع وحسن
لل نضع أن ـ العربية اللغة موجهي نحن ـ ارتأينا الهمية تلك من انطلقا لل دلي في مفص
طريقة طياته في يحمل إنه حيث ، والمتعلمين المعلمين يخدم ، الملءا تدريس طريقة
لدى الملئي الضعف لمواطن وعلجية ، المقررة الملئية للمهارات تعلمية تعليمية

. المتعلمين
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: التالية الخطوات في تتلخص الطريقة هذه إن
والعدادية العليا : البتدائية المرحلتين صفوف جميع على الملئية المهارات -توزيع1

لا ذلك ورد وقد ، الصفوف هذه في الطلب مستويات      بحسب توزيع خطة في واضاح
على وزعت والتي ، الصفوف لتلك الدراسي العام مدار على الدراسية المقررات
م. 1999 سبتمبر في المدارس

الفصل في الملءا في السابقة المهارات الصفوف هذه من صف كل في المعلم -يعالج2
في والستماعي المنظور الملءا بتوظيف وذلك الدراسي العام        من الول الدراسي
. السابقة المهارات مراجعة

الثاني الدراسي الفصل في الصف على المقررة الجديدة المهارات المعلم -يعالج3
:  التالية الخطوات بحسب

الطريقة متبعا ، التأمل توظيف مع المثلة خلل من الملئية المهارة المعلم أ-يشرح   
مع المهارة تلك جزيئات توضايح                                                                في الستقرائية

. الولى الحصة في لها تقويم
في وذلك الدليل هذا في ورد ما بحسب المتسلسلة الملئية التدريبات بعض ب- يعطي  

. الثانية الحصة
.  الثالثة الحصة في المنظور الملءا بطريقة نفسها المهارة ج-يعالج  
. الرابعة الحصة في الستماعي الملءا بطريقة المهارة نفس د- يعالج  
لا هـ   . الختباري الملءا بطريقة نفسها المهارة تلميذه مع يعالج أخير

لا شرحا المهارة أغنى قد المعلم يكون السابقة الخطوات وبهذه ومراجعة وتوضايح
بطريقة كتابتهم في وتوظيفها التلميذ أذهان في المهارة تثبيت إلى سيؤدي مما وتطبيقا
. وسليمة صحيحة
لا ارتأينا فقد سبق لما إضاافة : ناحيتين من الملئية القطع تصحيح يتم أن أيض
ووضاع ، القطعة كلمات عدد بتحديد وذلك ، عام بشكل الملئية القطعة : تصحح الولى
.  الصحيحة الكلمات عدد بحسب للطالب الدرجة
الصحيحة الكلمات عدد وتحديد المطلوبة المهارة على الواردة الكلمات : تصحح الثانية
. صحيح بشكل الطالب كتبها التي الكلمات عدد بحسب المناسبة الدرجة ووضاع

في معلم كل سيساعد إنه حيث ، الدليل هذا في ورد ما تنفيذ من كبيرة ثقة على فإننا لذا
بواسطة إلينا يكتبوا أن المعلمين الخوة من رجائنا مع الملءا، في طلبه مستوى تحسين

وذلك ، والتقدير التحسين أجل من البناءاة ومقترحاتهم ملحظاتهم العربية اللغة لجان
الدليل. هذا توظيف بعد

                                         التوفيق ولي  والله                                     

 العربية اللغة موجهو                                    م1999 نوفمبر       
 شقورة يوسف   بدر أحمد   القريناوي مصطفى                                           

2



المألءا لتدريس مأقترحة طرق
المنظور المألءا درس تنفيذ طريقة :

. المهارة جزئيات لقياس قصير اختبار-1
لا – إضاافية لوحة ( أو السبورة على القطعة عرض-2 ) .  للوقت اختصار
. الطلب و المعلم من القطعة قراءاة-3
لا القطعة مضمون مناقشة-4 لا و ( فكري ) . لغوي
بعد السبورة على عرضاها ( و مناقشتها و المهارة تحتوي التي الكلمات استخراج-5

)  الطلب من أخذها
أخرى قائمة في عرضاها و التلميذ و المعلم (من مشابهة كلمات بذكر المهارة تعزيز-6

السبورة)  على
. للمهارة منتمية كلمات من السبورة  على كتب ما إزالة و القطعة حجب-7
. اللغوية التراكيب و الطلب مستوى تناسب لغوية . بدفقات القطعة إملءا-8
. القطعة تصحيح-9

الساتماعي المألءا تنفيذ طريقة :
.  المهارة لجزيئات الطلب امتلكا مدى لقياس قصير اختبار-1
. الطلب مسامع على القطعة إلقاءا-2
لا القطعة مضمون مناقشة-3 لا و ( فكري ) . لغوي
الكلمات ( غير المهارة تحتوي بكلمات القطعة في الواردة الملئية المهارة مناقشة-4

. السبورة على كتابتها ) و القطعة في الواردة
.  كتابة من السبورة على ما إزالة-5
. القطعة إملءا-6
القطعة. قراءاة إعادة-7
. القطعة تصحيح-8

الخاتباري المألءا دروس تنفيذ طريقة :
. قصير اختبار-1
. القطعة قراءاة-2
. مضمونها مناقشة-3
. تصحيحها و القطعة إملءا-4

: التالية الخطوات بحسب المألئية المهارات تدريس يتم
الثانية و الولى الحصة  :

المثلة أو القطعة لعداد جزئياتها إلى الملئية المهارة تحليل يتم الحصة تنفيذ قبل 
. المناسبة

( أمثلة المهارة جزئيات إحدى مجموعة كل تتناول مجموعات في المثلة عرض-1
) . جيدة لغوية

. شرحها و المهارة جزئيات لتوضايح جدول توظيف-2
. الطلب كراسات في تدوينها و السبورة على كتابتها و القاعدة استنتاج-3
. المهارة لتعزيز شفوية تدريبات-4
:  كالتالي كتابية تدريبات-5
. معطاة جمل في المهارة ) تحديد أ  
) . الطالب قاموس ( من المهارة تحوي كلمات ) كتابة ب 
. المعلم من يسمعها المهارة تحوي بكلمات معطاة جمل ) إكمال ج 
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. المعلم من يسمعها المهارة تحوي بكلمات معطاة فقرة ) إكمال د  
. المهارة تحوي المعلم من يسمعها جمل هـ) كتابة

. المعلم من سماعها بعد المهارة على تشتمل كلمات تحوي قصيرة فقرة ) كتابة و 
. المهارة لتعزيز : تدريبات بيتي نشاط

الثالثة الحصة  :
. المهارة جزئيات حول قصير  ) اختبار1
. المنظور الملءا بطريقة إملئية قطعة  ) كتابة2

الرابعة الحصة  :
. المهارة جزئيات حول قصير  ) اختبار1
. الستماعي الملءا بطريقة إملئية قطعة  ) كتابة2

الخامأسة الحصة  :
. المهارة جزيئات حول قصير  ) اختبار1
. الختباري الملءا بطريقة إملئية قطعة  ) كتابة2

التنوين

:  التحليل

لا المتمكن السم : إلحاق هو التنوين  )1(. تكتب ل و تلفظ ساكنة نون

: -  هي ثلثة التنوين أنواع
من الخير الحرف على الموضاوعة الضم حركة إلى ضام حركة : إضاافة ضم تنوين
. الخير الحرف على الضم حركة بعد ينطق ساكنة نون صوت       إلى لتشير السم
من الخير الحرف تحت الموضاوعة الكسر حركة إلى كسر حركة : إضاافة كسر تنوين
. الخير الحرف على الكسر حركة بعد ينطق ساكنة نون صوت إلى لتشير السم
من الخير الحرف على الموضاوعة الفتح حركة إلى فتح حركة : إضاافة الفتح تنوين
بعد ينطق ساكنة نون صوت إلى لتشيرا الخير الحرف بعد ممدودة ألف إضاافة و السم
 الخير الحرف على الفتح حركة

: بالفتح منونة كانت إذا الكلمة من الخير الحرف بعد ألف فيها تضاف ل مواضاع هناكا
. بألف مسبوقة بهمزة الكلمة انتهت إذا
. ألف على ترسم بهمزة الكلمة انتهت إذا
. بألف الكلمة انتهت إذا
. مربوطة بتاءا الكلمة انتهت إذا

. التنوين و النون بين الفرق إلى تلمأيذه المعلم : ينبه مأهمة مألحظة

مأن بحال الحرف ل و الفعل يشبه ل الذي : هو المتمكن  ) السام11
". بيت – رجل – " فرس مأثل الحوال

4



 

الضم تنوين
الخاير الحرف على الموضوعة الضم حركة إلى ضم حركة : " إضافة هو     
على الضم حركة بعد ينطق سااكنة نون صوت       إلى لتشير السام مأن

" .  الخاير الحرف

. السبورة على المثلة المعلم يكتب
:  المأثلة

الجو و ، الربيع في العليل - النسيم1
الصدر تشرح الساطعة الشمس و الجميل

.

و ، جميل الجو و ، الربيع في عليل النسيم
. ساطعة الشمس

. مستقيم صراط و نور السلم. المستقيم الصراط و النور هو - السلم2
. كثيرة صحية فوائد للصوم. كثيرة للصوم الصحية - الفوائد3
السراج و النذير البشير هو - الرسول4

. المنير
. منير سراج و نذير و بشير الرسول

بين فالتسلية ، جليس خير - الكتاب5
. سطوره بين العبرة و الحكمة و ، صفحاته

، تسلية صفحاته ففي ، جليس خير الكتاب
. عبرة و حكمة سطوره بين و

معبرة جهرية قراءاة للمثلة المعلم قراءاة .
للمعنى ممثلة معبرة جهرية قراءاة للمثلة التلميذ قراءاة .
المثلة مضمون في التلميذ مناقشة .
على السليمة الملحظات تدون و الملحظة خلل من للقاعدة الطلب استقراءا

. السبورة
السبورة على القاعدة تدوين .

: شفوي تدريب
. بالضم المنونة الكلمة اكتب و اساتمع

اليمان من شعبة الحياءا : " إن سلم و عليه الله صلى الله رسول قال . "
أذى يتبعها صدقة من خير ، مغفرة و معروف : " قول تعالى قال . "
أجاج ملح هذا و ، فرات عذب هذا و عذب هذا البحرين مرج الذي هو : " و قال و ،

لا  بينهما جعل و لا و برزخ لا حجر " . محجور
العداءا على مسلول الله سيوف من سيف الوليد بن خالد .
لبنائهم الخير يرجون آباءا المعلمون .

:- الكتابية التدريبات
اا ضع ثم التالية الجمل ) اقرأ أ . بالضم مأنونة كلمة كل تحت خاط

ناصبة عاملة ، خاشعة يومئذ وجوه و الغاشية حديث أتاكا : " هل تعالى قال . "
عليم سميع إنه بالله فاستعذ ، نزغ الشيطان من ينزغنك إما : " و قال و  . "

. الكبير العالم من جزءا العربي الوطن
سحر يقولوا و يعرضاوا آية يروا إن و ، القمر انشق و الساعة : " اقتربت تعالى قال

" . مستمر
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. بالضم مأنونة كلمات خامس ) اكتب ب

ساماعك بحسب الناقصة بالكلمة جملة كل أكمل و المعلم إلى )  اساتمع ج
. لنطقها

أجلها من فجاهد كبرى نعمة الحرية .
أصدقاءاكا فاختر  عظيم  مكسب الصداقة .
أربع الصلية الجهات   .
جمة فوائد و    جيبع سحر للتعلم .
التلف من يحفظه متين غلف للكتاب .

). بالضم مأنونة تكون (بحيث مأناسابة بكلمة جملة كل ) أكمل د
ــــــ  ـــــ الكتب في .
لا كان إن و ـــــ الصادق . فقير
عظيم ـــــ  نافع بن عقبة .
ــــ الجو لن ؛ القلع الطائرة تستطع لم .

بحسب الناقصة بالكلمة الفقرة أكمل و المعلم إلى ) اساتمع هـ
. لنطقها ساماعك

اا لنا   وطن بلد كل و ، الساماءا تعددت مأهما ةواحد السالما دولة لن ؛ جميع
فيها و ، النبياءا مأن لكثير مأقر و ، للديانات هبطمأ فهي فلسطين أعزها
و ، شعبها مأصالح على ةحريص مألكة رأساها على ةمأملك.  مأقدس بيت ثالث

أمأين، الكسل يعرف ل نشيط شعب فهو ، لها مأثيل ل بصفات يتحلى شعبها
و تعاون في العمل دائم   نظيف ، الولءا و بالوفاءا يتصف و ، لمملكته مأخلص
. العسل نحل مأملكة إنها ، تناساق

 

تكون ( بحيث مأناسابة بكلمة التالية الفقرة في الفراغ أكمل 
) . بالضم مأنونة

و ـــــ الشمس و ــــ السماءا ففيها ، أرضه في الله جنة فلسطين بلدي
. أهلها بعظمة تشهد ــــــ الثار و ، ــــــ  الفلحا و ـــــ الهواءا

. عليك يملى مأا اكتب ثم ) اساتمع و
" . خبير عليم الله - " إن أ

. عريقة حضارة و مجيد تاريخ ب- لنا
. سكنية قرية كأنها متجاورة النحل ج-بيوت
 خضم بحر فيضه في    زاخر عطاءا د- أمي

. عليك يملى مأا اكتب ثم ) اساتمع ز
و ، خاضراءا الحقول و ، سااطع النور و ، مأشرقة الشمس ، جميل الصباحا   

فرحانة الطيور و ، نشيطة جادة الحياة و ، جارية المياه و ، مأتفتحة الزهار
ليكسب ؛ نشاط في عمله إلى مأسرع بنورالصباحا فرحا الجميع و ، مأغردة
.  وطنه و ربه نحو واجبه يؤدي و رزقه
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اا مأدرساتك إلى تذهب و ، سارور في الصباحا تستقبل أن بني يا فعليك نشيط
اا .  مأبكر

 المألئية القطع
المنظور المألءا

الزهار
الزهار أن الناس جميع يؤكد و ، للقلب بهجة و ، للعين مأتعة الزهار إن 

و لبهائها ؛ سامائها في نجوما أوراقها في الزهار كأن و لسرورهم مأبعث
جميع بها ليستمتع ؛ حدائقنا في مأوفورة الزهار فليت ، ألوانها جمال

لمن مأيسورة الزهار لعل ،و الحياة أعباءا عنهم تخفف و ، المواطنين
. ظللها في الراحة ينشد و ، الطبيعة جمال يحب و ، يطلبها

 الساتماعي المألءا
بلدي مأن فلحا

، يحرثها و يحبها التي الرض كتراب مألونة جبهته ، بلدنا مأن فلحا علي أبو 
اا يكن لم ، السنديان كشجرة ذراعاه و ل و ، كتب في كلمات يكتب مأتعلم

اا اا خاططه يرسام كان بل ، الورق فوق مأشاريعه يرسام مأهندسا عريضة أقلمأ
اا أفكاره يزرع و ، الحقل في اا تنبت بذور .  الرض بطن مأن خاير

و ، أرضه غإلل مأن الجميع يطعم كان لنه علي أبا القرية ساكان أحب
على بجرأته علي أبو اشتهر كما ، الثقيلة بيوتهم حجارة رفع في يساعدهم

. الباردة الشتاءا ليالي في القرية تهاجم التي الوحوش و الذئاب مأطاردة

: الخاتباري المألءا
العمل

اا الحديد مأن ينسج أن النسان اساتطاع  مأن و ، بلد إلى بلد مأن مأدها خايوط
الصحراءا حول ، المنخفضات تحت و ، العالية الجبال فوق ، قطر إلى قطر
أسااس فالعمل ، بعمله هذا كل ، خايرات و   زروع عن تبسم ، فيحاءا جنة إلى

ارتقت فما ، للفرد رفاهية و ، للسعادة سابيل و ، للخيرات مأصدر و ، للرقي
مأا و ، النضال و بالكفاحا إل البشرية تقدمأت مأا و ، بالعمل إل النسانية

النسان إن العصر : " و تعالى . قال للعمل دعوة إل حقيقتها في الديان
" .  الصالحات عملوا و آمأنوا الذين إل خاسر لفي

اا قال و " .  المؤمأنون و رساوله و عملكم الله فسيرى اعملوا قل : " و أيض
. مأايو مأن الول في عاما كل في العمال بأجمعه العالم يكرما و
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الكسر تنوين
:    الكسر : تنوين التحليل

الحرف أسافل الموضوعة الكسر حركة بعد  يضاف سااكنة نون صوت هو
ــ الكسر حركة بتكرار إليه يشار و الكلمة مأن الخاير ) .  ( ــ
:  المثلة

) ( ب) ( أ
.     غد إلى اليوم عمل تؤجل - ل1.     الغد إلى اليوم عمل تؤجل - ل1
متوشحا للصلة يذهب -  المؤمن2

. والوقار     بالسكينة
بسكينة متوشحا للصلة يذهب - المؤمن2

. ووقار
المخلصة     بالرعاية محاطا الطفل - ينشأ3

.  أبويه من
من مخلصة     برعاية محاطا الطفل - ينشأ3

. أبويه
. ومسلم     مسلم بين السلم - آخى4. والمسلم     المسلم بين السلم - آخى4

المثلة المعلم يقرأ .
المثلة أكثر أو تلميذ يقرأ .
المثلة مضمون في تلميذه المعلم يناقش .
وتسجيل صامتة قراءاة خط تحتها التي الكلمات قراءاة تلميذه من المعلم يطلب

. حولها ملحظاتهم
: مأتوقعة مألحظات

. أسماءا الكلمات هذه
. مجرورة الكلمات هذه

 بأل معرفة ) غير ( ب المجموعة وكلمات ، بأل ) معرفة ( أ المجموعة كلمات
) ( ب المجموعة كلمات وتنطق ، الخير الحرف ) بكسر ( أ المجموعة كلمات تنطــق
. بعده ساكنة نون صوت ،وإضاافة الخير الحرف بكسر

مأفهوما اكتشاف ومأحاولة الملحظات قراءاة تلمأيذه مأن المعلم يطلب
. يكتب مأتى و الكسر تنوين

الكسرة صوت بعد يضاف سااكنة نون صوت عن عبارة الكسر تنوين
) .   ( بأل المعرفة غإير الساماءا مأن الخاير الحرف على الموجودة

:  كتابية تدريبات
:  التالية الجمل في بالكسر المنونة -  الكلمة1
.  الحرية من كبير بقسط العربية المرآة تتمتع – أ

.  سليم بقلب الله أتى من إل بنون ول مال لينفع ب- يوم
. وألم بوس حياة الفلسطنييون يعيش – ج
.  تباطؤ أو تلكؤ دون بنشاط العمال يعمل – د
. بالكسر مأنونة كلمات خامس - اكتب2

.  ـــــــ ، ــــــــ ، ـــــــ ، ـــــــ ، ـــــــ
. الناقصة بالكلمة جملة كل أكمل ثم -اساتمع3
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.     حساب بغير يشاءا من يرزق الله أ- إن
. بمكة الذي للناس وضاع بيت ب- أول

. ممستقي صراط على يجعله يشأ ،ومن يضله الله يشأ ج-من
سنبلة كل في سنابل سبع أنبت حبة كمثل الله سبيل في أموالهم ينفقون الذين د- مثل

.     حبة مائة
.     قوة ول حول غير من وكساني رزقني الذي لله الحمد هـ

: وأكمل -اساتمع4
، جارية     ومأياه ، نقي     بهواءا ،يتميز مأناظره أبهى مأا ، الريف أجمل مأا  

. عذب     بصوت تشدو طيورو ،   صافية     ومأعيشة
مأن الرض لهم تخرج بما قانعين ، صبرو كفاحا في يومأهم الفلحون يقضي
.  ثمرات

: عليك يملى مأا واكتب -اساتمع5
. رزقها الله على إل الرض على دابة من وما – أ

. جديد بخلق ويأت يذهبكم يشأ ب- إن
. مثله وتأت خلق عن تنه ل – ج
.  معرضاون غفلة في وهم حسابهم للناس اقترب – د

.  غيره محاسن أعارته إنسان على الدنيا أقبلت إذا هـ

:  عليك يملى مأا واكتب -اساتمع6
، الحديثة المخترعات مأن كثيرا المخترعون لك قدما لقد ،  حولك فيما تأمأل
ضوءا في وتقرأ ، صنعوه خايط مأن وتلبس ، حفظوه طعاما مأن تأكل فأنت

صغير جهاز في وصورة بصوت ومأسرحيات تمثيليات وتشاهد ، اكتشفوه
براحة يشعرون وهم ، وسايارات طائرات المسافرون ويركب ، اخاترعوه

الفلحون . ويستخدما قصير وقت في يريدون مأا إلى يصلون حيث تامأة
. المبيدات لرش ،وآلت للحصاد وآلت ، الماءا لرفع ومأضخات جرارات
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إملئية قطع
) (ا

المخ إنه ، خالق أبدع في الله خالقه جهاز يرتبه ، دقيق بنظاما حياتك تسير
أو جلوس أو بقفز قمت إذا ، بقوة العضلت على ويسيطر  يفكر الذي

ويمارس ، توقف غإير مأن والمعدة التنفس حركات على ويسيطر ساكون
مأن تدبير بعد إل يتم ول ، فوضى في عمل أي يسير ول ، وظيفته عضو كل

.   قدير حكيم

 )2( 
كل قروش ثلثة يدخار أن سانوات عشر بلغ مأنذ اعتاد ، مأجتهد تلميذ أحمد
كل له تشجيعا قروش عشرة يعطيه والده وكان ، الخاص مأصروفه مأن يوما

الكتاب مأعرض أحمد .زار شهر كل نهاية في  قرش مأائة لديه فيتجمع شهر
شراءا في وسايستمر ، مأنوعة قصص وتسع ، علمية كتب خامسة فاشترى

لن ، الكتب مأن كبير عدد على تحتوي قيمة مأكتبة لنفسه يعد حتى ، الكتب
. وجليس مأعلم خاير الكتاب

 )3( 
مأن إل إليك يتحدث ل بينهم أنت والذي ؟ كرمأا الصدقاءا أكثر تعرف هل

جميل بأدب ويمتعك ، بصدق يحدثك ، تريد فيما إل يحدثك ل وهو ، حدثته
واحد  إلى ولجأت ، وقت أي في مألل أو بضيق شعرت وإذا ، حسن وشعر
في كتبك إنهم ؟ عرفتهم .هل كريم عزيز صديق إلى لجأت ،فقد مأنهم

: صوت بدون مأنهم كل يناديك ، المدرساة وفي المنزل وفي المكتبة
. وندما حسرة في فتقع ، ولتتأخار مأسرعا إليهم فاذهب بسرعة بسرعة

الفتح تنوين

التحليل: 

من الخير الحرف على الفتح حركة صوت بعد يضاف ساكنة نون صورة هو الفتح تنوين  
لتشير بعده ساكنة ألف إضاافة و الخير الحرف الفتح حركة بتكرار إليه يشار و الكلمة

.  الخير الحرف على الموضاوعة الفتحة صوت إلى ساكنة نون صوت إضاافة إلى
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:  الكلمة مأن الخاير الحرف بعد ألف فيها يضاف ل التي الحالت
. مربوطة بتاءا السم انتهي إذا – أ

. عصا ، : فتى مثل ألفا أم ياءا رسمت سواءا لينة بألف السم انتهي إذا – ب
. : عناءا مثل ألف بعد  بهمزة السم انتهى إذا – ج
.  : ملجأ مثل ألف فوق بهمزة السم انتهى إذا – د

 النصب تنوين
ال ) الخاير الحرف بعد ألف ( بإضافة:  أو

:-  المأثلة
) ( ب مأجموعة) ( أ مأجموعة

.   غزا فقد ازياغ جهز - من.  غزا فقد الغازي جهز - من1
. صالحا     جيل المدارس -تخرج.    صالحال الجيل المدارس - تخرج2
. الحداث من ثيراك الزمان - طوى. الحداث من الكثير الزمان - طوى3
.   كذابا ول   منافقا تصادق - ل.   لكذابا ول المنافق تصادق - ل4
.    ركيزاوت ادوءاه الدراسة - تتطلب.     والتركيز الهدوءا الدراسة - تتطلب5
العطف أمه حضن في الطفل - يستشعر6

. والحنان
عطفا أمه حضن في الطفل - يستشعر

.  وحنانا
المثلة المعلم يقرأ .
المثلة التلميذ يقرأ .
المثلة مضمون في تلميذه المعلم يناقش  .
وتسجل ، المثلة في خط تحتها التي الكلمات تأمل تلميذه من المعلم  يطلب

. حولها ملحظاتهم
: المتوقعة الملحظات مأن
. منصوبة الكلمات  هذه

.  بأل معرفة غير  ب المجموعة كلمات ) و ( بأل معرفة الولى المجموعة كلمات
( المجموعة كلمات تنطق و الكلمة من الخير الحرف ) بفتح ( أ المجموعة كلمات تنطق

.  بعده ساكنة نون صوت إضاافة و الخير الحرف ) بفتح ب
- ) . ب – المجموعة ( كلمات المنونة  الكلمات من الخير الحرف بعد ساكنة ألف تضاف

: شفوي تدريب
:- بالفتح المنونة الكلمة وحدد اساتمع
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حكمه في عادل – الخطاب بن عمر – الخليفة كان .
الرياضاة عن شيقا حديثا مجتهد تلميذ قدم .
لا فسيحا ميدانا المدينة وسط في إن .  بالصور مزين
مبكرا. المدرسة إلى حسان حضر

:  الكتابية التدريبات
:- بالفتح مأنونة كلمة كل تحت خاطا ضع ثم التالية الجمل -اقرأ1

. لئقا تقديرا معلمه يقدر التلميذ أ- لعل
. قديمة مكتبة من قيما كتابا - اشتريت ب

. علميا حديثا يتجاذبون الليل من طرفا ج-اجتمعوا
. عظيم مجاهد المختار د- عمر

) . ألف  إضافة ( مأع بالفتح مأنونة كلمات خامس - اكتب2

ساماعك بحسب الناقصة بالكلمة جملة كل وأكمل المعلم إلى -اساتمع3
:- لنطقها

لاو ، يعلمك لمن امتواضاع كن . تعاشرهم من معاملة في مؤدب
ساطع نوره صباحام اشتريت .
طلبا له تستطيع فلن   غورا ماؤها يصبح أو   .
مرحا الرض في تمش " ل     ". 
وسعها إل انفس الله يكلف " ل . "

] بالفتح مأنونة تكون [ بحيث مأناسابة بكلمة جملة كل - أكمل4
صيفا اليمن على المطار تسقط     .
لصدقائه شتاقام سفره من أحمد عاد .
المدرسة حول   سورا العمال بنى .
وكراسات وأقلما     كتبا المحتاجين على المعلم وزع .

ساماعك بحسب الناقصة بالكلمات الفقرة وأكمل ، المعلم إلى - اساتمع5
: لنطقها
ريقاإب رأى اخايروأ ، تعب حتى مأاءا عن وبحث ، شديدا اعطش رعصفو عطش

فكر ، مأنقاره عن عيداب كان الماءا لكن يشرب أن حاول ، الماءا مأن قليل به
يسقطها وبدا الحجارة مأن مأجموعة جمع ، ذكية حيلة إلى اهتدى ثم طويل

. يشرب أن اساتطاع حتى فشيئا     شيئا يرتفع ،والماءا البريق في

]  بالفتح مأنونة تكون [ بحيث مأناسابة بكلمة الفراغ -أكمل6
يعمل فبه ، امأبصر النهار الله جعل ، علينا الله نعم مأن نعمتان والنهار الليل

حياته في   عيداسا يعيش أن أجل مأن كدحا ويكدحا ، قوته لكسب اجاد النسان
. نشاطه ليستعيد العمل عناءا مأن للراحة والليل ،

: عليك يملى مأا واكتب -اساتمع7
أحد يخافه ل أحدا يخاف ل من .
توصه ول حكيما أرسل .
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ومجتهدا مؤدبا التلميذ أحب .
يتيمة فتاة على به تصدقت و جميل فستانا سلمى اشترت .

عليك: يملى مأا واكتب -اساتمع8
الخالق أعظم مأن لنه ، به نتصف أن علينا ، مأحمودا خالقا الصدق زال مأا

مأسرورا ساعيدا وعاش ، مأحبوبا صار به تحلى مأن ، حقا المؤمأنين خالق ،وهو
أقوالك كل في صادقا فكن ، كبيرا ظلما نفسه ظلم عنه ابتعد ومأن ،

. جميعا والناس الله يحبك ، وأعمالك

الخاير الحرف بعد ألف فيها تضاف ل التي : الحالت ثانيا
: الكلمة مأن

لمثلة:-  ا
)  ( أ
.  يسمعون لقوم لية ذلك في إن
. فيها وقع حفرة لخيه حفر من

.   ازجةط والفاكهة الخضر بأكل الطباءا ينصح
)  ( ب

. بعد بالكهرباءا تضأ  لم كثيرة قرى إن
.  أضااعوا فتى وأي أضااعوني

.  المتظاهرين لتفريق عصا الشرطي حمل
)  ( ج

" . موتها بعد الرض به فأحيا ماءا السماءا من أنزل " والله
لا يطول و   شتاءا النهار يقصر .  صيف
.     مساءا الجوية النشرة تذاع
)  ( د
. أحد من جزاءا تنتظر فل خطأ أصلحت إذا

. لليتام   لجأم الحكومة أسست
. السرطان بأمراض المصابين نسبة زيادة عن   نبأ قرأت

: الكتابية التدريبات
:- بالفتح مأنونة كلمة كل تحت خاطا ضع ثم التالية الجمل -اقرأ1

للفائز مكافأة ثمينة ساعة الناظر قدم .
العيد يوم جميل رداءا الفتاة لبست .
منه أكبر بخطأ خطأ تعالج ل .
حديثا أقيم مستشفى زرنا  .
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] ألف إضافة غإير [مأن بالفتح مأنونة كلمات خامس - اكتب2
. ـــــ ، ــــــ ، ــــــ ، ــــــ ــــــ،

:  لنطقها ساماعك بحسب الناقصة بالكلمة جملة كل أكمل ثم - اساتمع3
إجابة فأساءا اسمع أساءا     .
حياءا الحق عن تسكت ل   .
جديدا     مرفأ حكومتنا أنشأت .
الناس من بأحد أذى تلحق ل .

إضافة غإير مأن بالفتح مأنونة تكون [ بحيث مأناسابة بكلمة جملة كل -أكمل4
] ألف

ظالما   عتداءاا شعبنا على اليهود اعتدى .
مهدها في ةائمن الطفلة مازالت .
عليل   واءاه يتنسمون البحر إلى الناس خرج .
لا   مبدأ المسلمون يتمثل ل .  كلها بل السلم مبادئ من  واحد

 لها ساماعك بحسب الناقصة بالكلمات الفقرة وأكمل اساتمع- 5
وزودته  حديثة طبية جهزةأ فيه وفرت ، احديث مأستشفى   الدولة أنشأت
أو عناءا دون اناسابمأ واءاد فيه يجد أن مأريض كل واساتطاع ، مأهرة بأطباءا
. مأشقة

:  عليك يملى مأا واكتب - اساتمع6
العدالة من للفارين جديدا مخبأ المن رجال اكتشف .
هاربا ففر صدى الرجل سمع .
عظيمة قوة منهم وكون العرب الدين صلح وحد .
لى بلدنا في إن . ناضارة رب
أعمدة غير من سماءا ـ وجل عز ـ الله خلق .

: عليك يملى مأا واكتب -اساتمع7
تمارين يؤدون ، مأنتظمة صفوفا التلمأيذ وقف حتى الجرس دق إن مأا

، عظيمة تحية فحيوه ، عاليا العلم يرفع فتى التلمأيذ .رأى جيدا أداءا الصباحا
وظل زمألءاه يشارك أن رفض عندمأا خاطأ ارتكب مأنهم واحدا أن إل

. يعاكسهم

 المألئية القطع
 )1(  

،فسمع المروءاة عن مأمتعا كتابا يقرأ ، شجرة غإصن تحت صغير ولد جلس
كانت ، مأنها ضاع قرش عن تبحث أحمر رداءا تلبس صغيرة طفلة ورأى بكاءا
الذي صندوقه إلى الولد فذهب ، تعاقبها أن وتخشى ، إياه أعطتها قد أمأها

البيت إلى عادت .وعندمأا لها وأعطاه قرشا مأنه وأحضر ، نقوده فيه يجمع
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الذي القرش أعطاها قد صغيرا فتى لها:إن قائلة حدث بما أمأها أخابرت
. الضائع القرش مأن بدل مأعها

 )2( 
عينت وقد ، لليتاما ومألجأ ، للعاجزين مأأوى بنت خايرية جمعية أن علمت
، المساكين على عطوفا بواجبه مأؤمأنا صالحا فتى المنزلين هذين لدارة

يشتغل ، عمله مأحبا نشيطا كان ولكنه ، ثقيل حمل الفتى هذا حمل لقد
عليه تتراكم ل حتى جزءا بعد جزءاا أعماله يتم ، همة له تفتر ل ومأساءا صباحا

عمل الطفال وتعلم ، وساعادة راحة رعايته تحت الملجأين ساكان نال وقد ،
. الناس ساؤال عن يغنيهم رزقا لهم يجلب

 )3( 
،لذلك المتوساط البيض البحر سااحل على تقع جميلة واساعة مأدينة غإزة

اا جماعات الناس يقصدها ، صيفا المعتدل جوها في حبا ، العاما طيلة وأفراد
كما عليل هواءا ويتنسمون ، عذبا مأاءا فيها ،يشربون شتاءا والدافئ

أن تدعوك هذه . ومأدينتك حسنا رصفا مأرصوفة كثيرة شوارع يشاهدون
وتعتز.      بهم تفتخر الذين الفتيان مأن ومأخلصا بارا فتى تكون

   

التنوين و النون بين التمييز
:  المأثلة

) :  ( أ المجموعة
.                الناس ينفع المصلح الصادق اللسان.1
. النصر لنتزاع الجهد يبذلن  انلعبال فريقانال شرع.2
.  الكف على   صرينالمنت نللعبيا ونالمشجع حمل.3
. العوائق من بكثير اصطدم مصائبه على لنسانا يصطبر لم إذا.4
.   الواقع عينب الحياة إلى ننتظر أن علينا.5

) :  ( ب المجموعة
و الضغط بفعل دوقو إلى تحولت يواناتح و باتاتن بقايا إل الفحم و البترول ليس.1

 البكتيريا تفاعل و الحرارة
لا ل   فتى أعرف.2 لا يتركا ل صالحة تربية ربي مجتهد .  منه يستفيد أن  دون وقت
.  قبل من شتاءا بمثلها يأت لم ةعنيف ريح تحمله مطر يأتي أن شتاءا كل ننتظر.3

ب – ( أ المجموعة أمثلة المعلم يقرأ . (
ب – ( أ المجموعة أمثلة أكثر أو تلميذ يقرأ . (
ب – ( أ المثلة مضمون في تلميذه المعلم يناقش  . (

15



من النون حذف ) ( بعد ( أ المجموعة أمثلة قراءاة تلميذه من المعلم يطلب (
 خط تحتها التي الكلمات

من التنوين حذف ) ( بعد ( ب المجموعة قراءاة تلميذه من المعلم يطلب (
.  خط تحتها التي الكلمات

في خط تحتها التي الكلمات حول ملحظاتهم تسجيل تلميذه من المعلم يطلب
) .  بعدها و  / التنوين النون حذف ( قبل المجموعتين

السبورة على يسجلها و التلميذ ملحظات إلى  المعلم يستمع  .
:  مأتوقعة مألحظات

.  أسماءا المجموعتين في خط تحتها التي الكلمات
.  ) منونة ( ب المجموعة كلمات ز منونة ) غير ( أ المجموعة كلمات
) .  الصلي معناها تحمل تعد ( لم النون حذف عند الكلمة معنى اختلف

لا المنونة الكلمات معنى بقي . التنوين حذف بعد ثابت
.  التنوين و النون بين الفرق تسجيل و  الملحظات هذه تأمل المعلم يطلب

نون التنوين و المعنى تغير حذف إذا أصلي حرف الكلمة نهاية في النون 
.  الكلمة مأعنى يتغير ل حذف إذا زائدة

:  شفوي تدريب
:  بنون تنتهي  التي الكلمة ساماعك عند اليمنى يدك ارفع
لا ، فلسطين ، عاطفة ، الرومان ، ابن ، سحيق ،  إيمان  نائم

:  بتنوين تنتهي التي الكلمة ساماعك ) عند ( بهدوءا صفق
 صوت ، عريان ، دواءا ، حسن ، مهذبة ، عطاءا ، منتبهون ، قرية ، تمرين

:  كتابية تدريبات
اا ضع :  مأنونة كلمة كل حول دائرة و بنون تنتهي كلمة كل تحت خاط

الذباب به يبعد طويل ذيل للحصان  .
البيان علمه النسان خلق الرحمن  .
الحاجيات أثمان به تقدر نفيس معدن الذهب  .
كثيرون مشجعون لها شائعة لعبة القدم كرة لعبة  .

بتنوين تنتهي  أخارى كلمات خامس و أصلية بنون تنتهي كلمات خامس اكتب
 .

. المعلم مأن تسمعها التي بالكلمة أكمل و اساتمع
غابرة نأزما في مجد عن نبحث زلنا ل .
اقتدارو برغبة يعمل لم إذا الفاشل حكم في   النسان يبقى   .
الحظ و الظروف عن مبهمة كلمات لخاملونا يردد .
للصلة لمناديا مؤذنال صوت عل .
لزمانا وجه في صامدة تقف بل كبيرة رعاية إلى تحتاج ل الزيتون شجرة    .

. الناقصة بالكلمات أكمل و اساتمع
ال  سالم و عليه الله صلى مأحمد كان ال رج اا عاد اا  زاهد المسكن في مأتقشف

في   طامأع غإير ، الله دين نشر في الليل يسهر ، اللباس حسن المأكل و
.  سالطان أو دولة
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. اكتب و اساتمع
1( 
لءا المتدفقة الله حركة مكان و زمان كل في ) العمل أ  لا و عطا لا و خلق .  إبداع

.  اتزان و بتؤدة المعرفة طلب عن تتوان ) ل ب
لا تكون أن أردت ) إن ج .  للمحتاجين العون يد مد سعيد
لا فكن للوطن أنفسهن نظرن اللواتي برفيقاتها حنان ) التحقت د لا و شموع و رموز

لا .  طريق

2 ( 
و تائه كل بنورهم يهتدي ، العقول ظمأ يروون ، المعرفة مأناهل المعلمون

.  برساالتهم مأؤمأنون لنهم بشرف واجبهم يؤدون ، حائر كل
ينشأ المجد طريق في يسير ينفعه بما يتزود و مأعلمه نصائح يقبل مأن إن

.  الجداد و الباءا عاش كما الوطن أرض على يعيش و أصيلة نشأة

. والهاءا والمربوطة المفتوحة التاءا

 التالية المأثلة في المهارة جزئيات المعلم يناقش

المنتهية الكلمةالمأثلة
هاءا أو بتاءا

نوع
حكمهاالتاءا

لا. فالعاصفات عرفا -والمرسلت عصف

. انكدرت النجوم وإذا كورت الشمس - إذا
. رقبة فك العقبة ما أدراكا - وما

. مؤصدة نار - عليهم
. وأبيه وأمه أخيه من المرءا يفر - يوم
سلطانيه.  عني - هلك

. صلوه الجحيم ثم فغلوه - خذوه

: القاعدة لساتنتاج التالية السائلة المعلم يطرحا 
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؟ الوقف وعند الوصل عند المربوطة التاءا تلفظ كيف
؟ الوقف وعند الوصل عند المفتوحة التاءا تلفظ كيف
؟ الوقف وعند الوصل عند الهاءا حرف يلفظ كيف
في كتابتها ثم التلميذ من سماعها بعد السبورة على القاعدة المعلم يكتب

 كراساتهم
:  شفوي تدريب

؟ مأربوطة بتاءا تنتهي كلمات ثلث هات
. ــــــــ ، ـــــــ ، ــــــ  

؟ مأفتوحة بتاءا تنتهي كلمات ثلث هات
. ـــــــــ ، ـــــــ ، ــــــ
؟ الهاءا بحرف تنتهي كلمات ثلث هات

. ــــــــ ، ــــــــ ، ـــــ 
 

: كتابية تدريبات
: خاط تحتها التي الكلمات به تنتهي الذي الحرف -مأا1

.  القاضاية كانت ليتها أ- يا
. حامية نار هي ما أدراكا ب-وما

.   خاشعة يومئذ وجوهج-  
. ممدت الرض د- وإذا 

:  مأطلوب هو بما -أكمل2
.  ـــــــــ ، ــــــــ ، . ـــــــ مربوطة بتاءا تنتهي كلمات أ- ثلث   
.  ـــــــــ ،  ــــــــ ، ـــــــ   مفتوحة بتاءا تنتهي كلمات ب-ثلث  
.  ـــــــــ   ، ــــــــ ، . ـــــــ الهاءا بحرف تنتهي كلمات ج- ثلث   

. المعلم مأن تسمعه الذي بالحرف الفراغ - أكمل3
) العلمية ، المجلت ، .       ( جمعت ـــ العلميـ والكتب المجلـــ من كثيرا  ـــ أ- جمعـ
)  الله ،   .                              ( سألت ــــ اللـ فاسأل ــــ سألـ ب- إذا

سيورثه)  ، أنه ، . ( ظننت ـــ سيورثـ ـــ أنـ  ــ ظننـ حتى بالجار يوصيني جبريل ج-مازال
يكرمه ، .   ( لسنه ــ سنـ عند ــ يكرمـ من الله قيض أل ــ لسـ شيخا شاب أكرم د-ما

) ،سنه

. هاءا أو مأربوطة أو مأفتوحة تنتهي بكلمة التالية الجمل -أكمل4
. ــــــ وعليه حقوق ــــ مواطن أ-كل 

. المدرسة ــــــ في الكتب من كثيرا ب- ـــــ
. ــــــ دين على ج- المرءا

.  ـــــ العادات من د-النظافة

. المعلم مأن تسمعها التي بالكلمة التالية الفقرة - أكمل5

هي قشرة فلها ، تكوينها وفي شكلها في بالبيضة الرض تشبيه أن يمكن 
. حياتنا عليها تجري التي
مأن خاليط القشرة وتحت طبقات سات مأن تتكون الرضية القشرة ولكن

.     ذاتية غإازات مأع   عالية حرارة درجة في الصخور
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: التالية الجمل اكتب ثم اساتمع
. الفاحصة الواعية القراءاة على أ- احرص
. الدنيا الحياة زينة والبنون ب-المال

. ثوابا ربك عند خير الصالحات ج-والباقيات
.  به قتل البغي سيف سل د-من 

. المة تتقدم واجبه فرد كل يؤدي لو هـ

: عليك يملى مأا اكتب
ردت بذلك ؟ ذبحها بعد سالخها الشاة أيضر ابنها مأن دهشة في الما صاحت
يستشيرها عليها وفد وقد الزبير بن الله عبد ابنها على بكر أبي بنت أساماءا

أن وخاشي الكعبة حاصر قد وكان ، الثقفي يوساف بن الحجاج قتال في
امأرأة. مأن يصدر أن ينذر الذي برأيها فأخاذ به ظفر إن بجثته يمثل

:  بيتي نشاط
. المهارة هذه تدريس يوافق الذي القراءاة درس بتوظيف المعلم يقوم

: قصير اخاتبار
)  كتابة ، الدراسة ،  ( بيت: التالية الكلمات اكتب

: المنظور المألءا بطريقة القطعة كتابة
 )1( 

وإشراف زمألئي مأع شاركت وقد بالمدرساة الصحافة جماعة في عضو أنا
عبارات وكتابة المناسابة المأاكن في وعرضها الصحف تنسيق في أسااتذتي

المدرساة مأعرض وكان ، مأحتوياته إلى والشارة المعرض لزيارة الدعوة
عن مأوضوعات مأن رساموا مأا التلمأيذ فيه عرض ، الفنية للتربية قسما يضم

وساائل العلوما جماعة عرضت كما والسوق النبوي والمولد الزهار جمال
التعليم مأجالت في التلمأيذ ومأبتكرات العلمية التجارب لبعض اليضاحا

مأا والزائرات للزائرين ليشرحا مأعروضاته بجوار تلميذ كل ووقف السااساي
.  العمل هذا في به قاما

                                       

الربيع
وتصفو الطيار وتغرد الزهار وتتفتح الشجار تخضر الربيع فصل في

واللوان الشكال بديعة فنية لوحة الطبيعة وتصبح الجو ويعتدل السماءا
ويتمتعون ويمرحون يلعبون والشواطئ الحدائق إلى الناس يخرج حيث

الحدائق نظافة على يحافظوا أن مأنهم نرجوه مأا وكل ، الطبيعة بجمال
لن كان كما جميل المكان ويتركوا ، القمامأة يتركوا فل والشواطئ

الوطن حضارة على تدل البيئة فنظافة ، البيئة تلوث على تعمل المهملت
. ونهضته وتقدمأه ورقيه

: قصير اخاتبار
)  مياه ، نافذة ، ( صوت التالية الكلمات اكتب 
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. الساتماعي المألءا بطريقة القطعة كتابة

                                                       )1                                     ( 
بها يحتفل السالما تاريخ مأبدأ وسالم عليه الله صلى الرساول هجرة كانت

في والجهاد الحق على للثبات ذكرى أجمل لنها عاما كل في المسلمون
العناءا والسلما الصلة عليه لقي وقد السالما دولة بناءا أجل مأن الله سابيل
المدينة ساكان اليهود ومأن قريش كفار مأن وبعدها الهجرة قبل الكبير
والنصار العوان هجرته دار في يجد أن مأخافة هجرته تكره قريش وكانت

في عليا عمه ابن وترك سارا بيته مأن خارج ولكنه العيون عليه فوضعوا
. بكر أبو صديقه الهجرة في ورافقه لهم تضليل فراشه

                                                   

 )2( 
مأن البريق فوقع الصادق جعفر يدي على الماءا يصب وقف غإلمأا أن روي

فقال غإاضبا جعفر إليه فنظر وجهه في الماءا فطار الطشت في الغلما يد
،والعافين غإيظي كظمت : لقد قال الغيظ والكاظمين مأولي : يا الغلما

: فأنت قال المحسنين يحب : والله قال عنك عفوت : قد قال الناس عن
. تعالى الله لوجه حر

:  قصير اخاتبار
)  وجه ، مختلفة ، زرت: (  التالية الكلمات اكتب
. الخاتباري المألءا بطريقة القطعة كتابة

الفضاءا في رحلة

عملية على تمرنت : لقد رحلته مأن عودته عند لزمأيله الفضاءا رواد أحد قال
إلى بالمركبة انطلقت حين ولكني الرضية  المختبرات في النطلق

وقفت الدافعة المحركات توقف عند غإريب بشيءا شعرت الفضاءا
قصير وقت وخالل واجبات مأن علي مأا أنسى وكدت للحظات كالمبهوت
خالل الرض أراقب ورحت فيه صرت الذي الجديد المحيط مأع انسجمت

تظهر اللوان كانت مأا وأكثر الزرقة شديدة تبدو هي فإذا النهار سااعات
أمأيز أن أحيانا اساتطعت وقد عموديا إليها أنظر كنت عندمأا حقيقتها على

الصواريخ وأطلقت الرض إلى العودة سااعة دنت وعندمأا بيتا بيتا البيوت
فالرض والوطن البيت إلى لرجوعي اغإتبطت بالرجوع إيذانا المعاكسة

. ووطننا أمأنا
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. مأختارة إمألئية قطع
الحي الكائن

ونبات ،وحيوان إنسان مأن الحي الكائن بها يقوما التي الوظائف مأعظم إن
إلى تؤدي فإنها ، التكاثر وظيفة أمأا ،  الحياة قيد على بقائه إلى تهدف

جيل إلى جيل مأن تنتقل الوراثة فعوامأل الحيوانات نوع على المحافظة
سابقه الذي الجيل يشبه مأعين حيوان مأن جيل كل أن نلحظ لذا ، لحق

البذور مأنها أخاذت التي الصلية النبتة تشبه الصغيرة النبتة أن أيضا ويلحظ
نخيل شجر وتصبح  تنبت التمر وبذور قمحا وتصبح تنبت مأثل القمح فبذور ،
.

الوطن حماة كلنا
يعبث ،ول مأرافقه على ويحافظ لمصلحته ويعمل ، وطنه يحب المسلم
مأسلم وكل ، وتقدمأه رفعته على يحرص بل ، الوطن مأقدرات مأن بشيءا

والمهندساون ، والدعاة فالقضاة الوطن هذا حماة مأن واحد وطنه في
. الوطن حماة كلهم ، والعمال والمعلمون والطباءا

وإيثار والخالص بالعمل يكون وإنما بالدعاءا يكون ل الوطن حب إن
شأن لرفعة سابيله في والتضحية ، الخاصة المصلحة على العامأة المصلحة

؟ ل أما وطنه أيحب ليعرف عمله إلى مأواطن كل فلينظر ، المأة
المؤمأنات النساءا
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وأولدها زوجها حاجة لتؤمأن ، بيتها تلزما التي هي إنما حقا المؤمأنة المرأة
الدنيا ساعادة وتنال ، ربها ترضي عليها بما تقوما وحينما ، واجبها وتؤدي ،

، زوجها تغضب حتى واجبها في وتهمل تقصر التي المرأة لكنما ، والخارة
إل البيت مأن تخرج قلما الصالحة والمرأة ، العقاب الله مأن تنال فإنما

أو للتعلم تخرج وهي ، دينها عليها يفرضه واجب أداءا أو ، حاجة لقضاءا
عن تمتنع خارجت وإذا ، لها المناسابة الحاجات مأن ذلك لغير أو ، التعليم

في ربها رضاءا على تحافظ وكما ، الجاهلية صفات مأن ذلك لن الزينة إبداءا
العمال.      كل في إرضائه على تحافظ     الصلة

اللينة اللف مأهارة
الساماءا نهاية في اللينة أول:- اللف

والثانية:- الولي الحصة
:- التالي النحو على مأهارة0ال جزئيات في تلمأيذه المعلم يناقش

الجملة
الكلمة
التي

باللف

نوع
الكلمة

كيفية
رسام
اللف

السبب

. الليالي سهر العل طلب أ- من
. طيب الورد - شذا
. الله هدى الهدى ب-إن
. جاركا عن الذى -أبعد

. مؤدبة فتاة ج-سلوى
خان بين الوروبي المستشفي -يقع
.  رفح و يونس

. أصحابها مرايا د-الضمائر
. الدنايا عن المؤمن -يترفع

. فرنسا عاصمة هـ-باريس
. حيفا الساحلية فلسطين مدن -من

أساماءا خامسة عدا مأا مأمدودة العجمية، الساماءا في اللف  ترسام: ملحظة
. مأقصورة ألفها نرسام
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تتى ،كسري ،بخاري ،عيسى :( مأوساى وهى  ) ،مأ

:- القاعدة لساتنتاج التالية السائلة المعلم يطرحا
؟ السماءا في قائمة اللينة اللف تكتب متى-

؟ السماءا في الياءا شكل علي مقصورة اللينة اللف تكتب -متى
؟ ثلثة على المزيدة السماءا في قائمة اللينة اللف تكتب -متى
؟ العجمية السماءا نهاية في اللينة اللف تكتب -كيف

؟ أعجمية أنها مع ياءا شكل على اللينة ألفها تكتب التي السماءا -ما

: شفوي تدريب
بين ثم مأفيدة جمل في وضعها مأمدودة لينة بألف تنتهي أساماءا ثلثة أ-أذكر
. الصورة بهذه رسامها سابب

في وضعها الياءا شكل علي مأقصورة لينة بألف تنتهي أساماءا ثلثة ب-اذكر
.  الصورة بهذه رسامها سابب بين ثم مأفيدة جمل

: كتابية تدريبات
اا أ-ضع الكلمة تحت بخطين مأمدودة لينة بألف تنتهي التي الكلمة تحت خاط
. ياءا شكل علي مأقصورة لينة بألف تنتهي التي

الجسوم جمال من أسمي النفوس جمال .
العل طلب إلي تسعي فتاة سلمي .
الخلق كريم فتي مصطفي .
الربا بين النحل يتنقل .
وإيطاليا. فرنسا في الزياءا دور تنتشر

: المعلم مأن تسمعها التي بالكلمة التالية الجمل ب-أكمل
الكبرى ، .. . ( مرتجي ……….. بالجائزة …………فاز (
…………استراليا القارات .. أصغر )         . (
( يحيي) بقوة الكتاب .. خذ………يا           .
(الهدايا) الفائزين . علي ………وزعت       .

: المعلم مأن تسمعها التي الكلمة مأن التالية الفقرة ج-أكمل
اا عدونا يرتكب فعل كما الكبرى الجرائم يقترف انه حيث   الدنايا مأن كثير

لن وشعبنا الجرحى بمئات يغص مأشفى كل أصبح حيث شاتيلو صبرا في
اا يموت أو كريما يحيا حتى   المنايا طعم  وسايذيقه لعدوه يغفر  شهيد

: التالية الجمل اكتب ثم د- اساتمع
بكسري فارس ملك يلقب .
القاهرة ضاواحي من شبرا .
درجة وثمانون مائة المثلث زوايا .
بربرة قرية فلسطين قرى من .
العل ،وبيت الندي بحر طالب أبي بن على كان .

عليك:- يملى مأا اكتب هـ
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اا اا ، بالربيع مأرحب الرض فتأخاذ الدنيا علي يقبل ، والبهجة بالجمال مأرحب
ويطيب واللوان الزهار مأن وشي في الحدائق وتختال وتتزين زخارفها

الحاجة ذوو ويتأمأل الملتقي الصحاب بين ويحلو ،  السنا ويشيع الجنى
. الرضا مأنه فيرجون  الخالق قدرة ويذكرون الطبيعة جمال

:-  بيتي و-  نشاط
درس مأن المهارة علي تشمل التي الكلمات اساتخراج التلمأيذ المعلم يكلف

قائمتين في ويصنفها المهارة هذه تدريس يوافق الذي والنصوص القراءاة
.

الفعال نهاية في اللينة ثانيا/ اللف

 التالي النحو علي المهارة جزيئات في تلميذه المعلم يناقش

المأثلة
الكلمة
التي

تنتهي
باللف

نوع
اللف

رسام كيفية
السبباللف

ربه. المؤمن أ-دعا
. الرذائل عن المسلم سما

. إياه إل تعبدوا أل ربك ب- وقضي
. الخير في المصلح سعي

إلى مكة من بعبده الله ج- أسرى
. القدس
. الصواب إلى المؤمن اهتدى

وآل ونوحا آدم اصطفي الله إن
. العالمين  على إبراهيم
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. موتها بعد الرض الله د- أحيا
. الرجل ،الثقيل الحمل - أعيا

: مألحظة
عدا ما ، أنتما ، هذا ، هي ، ،أنا :  إذا مثل قائمة المبنية السماءا في اللف -ترسم1

مقصورة. ألفها . فتكتب الولى أولى متى، ، أنى : لدى أسماءا خمسة
ألفا ترسم فألفها ، على ، حتى بلى، : إلى، مثل قائمة الحروف في اللف - ترسم2

. مقصورة
. القاعدة لساتنتاج التالية السائلة بطرحا المعلم يقوما

؟ الفعال في قائمة اللينة اللف تكتب متى
؟ الفعال في الياءا شكل على مقصورة ألفا اللينة اللف تكتب متى
؟ والحروف المبنية السماءا نهاية في اللف تكتب كيف

في يكتبونها ثم التلميذ من سماعها بعد السبورة على القاعدة بكتابة المعلم يقوم
. كراساتهم

: شفوي تدريب
في ضاعها ثم الصورة بهذه رسمها سبب وبين قائمة بألف  تنتهي أفعال ثلثة اذكر-

. مفيدة جملة
ضاعها ثم الصورة بهذه رسمها سبب بيان مع مقصورة بألف تنتهي أفعال  ثلثة اذكر-

. مفيدة جملة في
: كتابية تدريبات

: نوعها وبين التالية الجمل في لينة بألف تنتهي التي الفعال أ-اساتخرج
. النداءا الجميع فلبى أبناءاه الوطن - نادى1
. غوى وما صاحبكم ضال ما ، هوى إذا -والنجم2
. عقل وذكا ، جسما ونما ، خلقا محمد -سما3

: المعلم مأن تسمعها  التي بالكلمة التالية الجمل ب-اكمل
.              (امأتطى)  جواده هوة الفارس…………… 
الحكيم.   (تل)  الذكر مأن آيات المقرئ…………… 
.                 (عفا) التائبين عن الله…………… 
.   (أل)  عليهم خاوف ل الله أولياءا إن…………… 

: التالية الجمل اكتب ثم ج-اساتمع
لا نومه من المسلم -صحا1 . الصبح لصلة مبكر
. الرجل على المر -استعصى2

: المعلم مأن تسمعها التي بالكلمة التالية الفقرة د-أكمل
بهدوءا نحوه فمشى الرض إلى الشجرة مأن هوى قد عصفورا صبى شاهد

، جميل قفص  في ووضعه به وامأسك مأنه دنا حتى ورجليه يديه على حبا ثم
. الشهي والطعاما  الصافي الماءا له وقدما ، غإرفته  إلى به انتهىو

: بيتي نشاط
درس مأن لينة بألف انتهت التي الكلمات اساتخراج التلمأيذ المعلم يكلف

. واللف الكلمة نوع بحسب قوائم في ويصنفها والنصوص القراءاة
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: الثالثة الحصة
. قصير كتابي اخاتبار

مرتجى) . ، نحا ، التقى ، عصا ،   ( جرى: اكتب ثم اساتمع 
. المنظور المألءا بطريقة التالية القطعة كتابة

القرية مأستشفى
اا مأستشفى قريتنا في المحسنين أحد بنى  مأمن المرضى لساتقبال صغير

حجر مأرمأى على القرية في وهو ، ونفسيا جسديا الحرب ببليا أصيبوا
لمهنته يخلص أن مأنهم كل نوى الطباءا مأن جماعة المستشفى بهذا .ينهض

العمل اكتمل بوعده المتعهد ووفى النوايا صلحت . ومأتى الخالص كل
كل ودعا الصحي المبنى هذا قيمة القرية أبناءا وعى .لقد يرجى مأا أحسن
مأن القدير المولى فليبارك أل ، المحسن لذلك والخير بالتوفيق مأنهم
. وإساعادها النسانية خاير سابيل في وابتنى ساعى

العزيز) عبد بن (عمر المؤمأنين أمأير
مأتأدبا عنه الله رضى نشأ ، ونبل وذكاءا وعدل علما أمأية بنى خالفاءا اشهر هو

مأن مأات مأا بعدله أحيا وقد ، الوثقى بالعروة مأتمسكا ، العليا الدين بآداب
بفكره وارتقى ، بأخالقه وساما يه برأ عل انه كما الراشدين الخلفاءا مأآثر

اا  وكان ، السالما  بدولة الدائم إصلحا في دائبا ، الدنيا على الدين مأؤثر
اا بذلك وكفى الرعايا . وشرفا مأجد

المرضى زيارة
المستشفى قاصدتين ، الكبرى أخاتها ذراع مأتأبطة الصغرى الفتاة صادفت

فتوانى البطن في وآلما شديد صداع عليه فاساتولى ، والدها البرد آذى لقد
ليعالج أسارته أفراد عن وانزوى ، حينئذ المرض تمادى حتى المداواة في

وقد ، خادمأته على يقوما يحيى  شقيقها شاهدنا وصلنا وعندمأا ، ويداوى
وقبلت ، أباها وتزور لتأتى الثالثة أخاته إلى برقية أرسال انه اخابرهما

وقد عادتا ثم ، مأعافى يظل أن الله وساألتا والدها يد مأنهما كل الشقيقتان
. عميق حزن على قلبهما انطوى

المجاهد الفتى
قضى مأجتمعه  في مأحترمأا يكون أن إلى طفولته مأنذ الفتى ذلك ساعى لقد

مأداركه واتسعت ، عقله نما أن فمنذ ، والتحصيل الدرس في أوقاته مأعظم
، إليه صبا مأا ليحقق بيده يأخاذ أن ربه دعا ثم ، لمأعا طبيبا يكون أن نوى

العزيمة شد أن ساعى) بعد لمن : (طوبى القائل الشعار عينيه نصب واضعا
اا وصل ، بنى ، الكبرى الحيوية بالمشاريع يقوما واخاذ ، المبتغى إلى حثيث

، بالمعاقين تهتم خايرية لمؤساسة مأركزا جعله آخار مأبنى وانشأ ، مأستشفى
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مألجأ وأضحى شأنه عل لذلك ، الحرب رزايا أصابتهم الذين وخااصة
الصافي الماءا مأن أنقى سامعته وغإدت ، الدنيا صيته غإزا أن بعد ، للمعوزين

.

: الرابعة الحصة
قصير كتابي اخاتبار
) ،دمأشق خاطا ، روى ، ارتمى ، (   فدوى التالية الكلمات اكتب ثم اساتمع

: الساتماعي المألءا بطريقة التالية القطعة كتابة

دمأشق
أمأية بنو اتخذها ، العالم في المدن أقدما مأن وهى ، ساورية عاصمة هي

، العواصم وأعظم أجمل مأن صارت حتى بها واعتنوا ، لدولتهم عاصمة
وهى ، العريق تاريخهم مأن واساتمدوها ، بها عرفوا ومأزايا ساجايا لهلها
بها ويوجد ، بساتينها وينبت ، أرضها ويروى بردى نهر يسقيها كبرى مأدينة

بقايا مأن الن حتى وهو ، الملك عبد بن الوليد بناه الذي المأوي المسجد
طابع تحمل التي الصغرى المساجد مأن الكثير وفيها ، المأوية الدولة

أنحاءا في صيتها ودوى بأخالقهم أهلها ساما وقد ، السالمأية الحضارة
. العالم

العل  إلى السعي في
اا فسعى العل إلى يرقى أن ، عصا يمينه وفى أعمى أراد مأا تحقيق في حثيث
مأا بلوغ وكرر المنى طلب عن توانى مأا ذلك مأن وبالرغإم ، كبا ولكنه نوى

يحصد الكفيف حتى ، المبتغى إلى ،أوصله شانه مأن أعلى بلءا أبلى ، ابتغى
اا زرع إن الخير ،  نحوه فنحا ، واجتهاد جد في يحيا الكفيف يحيى . رأى خاير

، المجتنى خاير العز مأن فجنى ، اهتدى العليا وبمثله ، خاطاه واقتفى
ولم ، الحسنى ادعى لمن وويل ، اشتهى مأا وحقق ساعى لمن فطوبى

. يكوى ساوف أعماله لظى ففي الذى عن يبتعد

الصديق بكر أبو
عليه الله صلى الله رساول بعد الخلفة تولى ، الراشدين الخلفاءا أول هو

أول وكان ، الدعوة بداية في السالما إلى اهتدى قد وكان ، وسالم
مأع خارج بالصديق سامى لذا ، الرجال مأن الكريم بالرساول المصدقين

، المسلمين وأعيا بمكة الذى اشتد حينما المدينة إلى هجرته في الرساول
اا ، مأسلما يحيا أن وفضل ارتدت وحين ، الجهاد له مأشاركا ، للرساول وصاحب
، أدوها حتى وقاتلهم ، بالجهاد نادى الزكاة ومأنعوه السالما عن بكر قبيلة

اا أحيا وذلك الله دين إلى ورجعوا . السالما أركان مأن ركن

: الخامأسة الحصة
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: قصير كتابي اخاتبار
)  ارتوى ، أمأريكا ، غإزا:  (  التالية الكلمات اكتب ثم اساتمع 

: الخاتياري المألءا بطريقة التالية القطعة كتابة

الوفاءا  )آيات1(  

ثم عربي فتى على اعتدى أسابانيا شابا أن ، الندلس فتح إبان العجائب مأن
فيه فوجد فدخاله كملجأ يتخذه أن فرأى ، بستان إلى انتهى حتى هاربا فر

عل ذلك وبعد ، وخابأه به فجاءا ، أعدائه أذى مأن به فاساتنجد السن كبير شيخا
ال يحملون الناس مأن نفر ودخال ، البيت بفناءا صياحا إليه الشيخ فنظر ، قتي

فاخاذ ، قتله الذي هو عنده اخاتبأ الذي الشاب ذلك أن واعتقد ، ابنه فوجده
، فؤاده فهلع بالمأر واخابره الفتى على ودخال ناما ثم ، مأأخاذ كل مأنه الحزن
: له وقال عنه عفا ، روعه مأن يهدئ اخاذ الشيخ ولكن ، أمأامأه الموت ورأى

. وارحل سافرك يكفى مأا خاذ

الشتاءا ) 2( 
شتاءا يكون أن الجميع تمنى ، السنة هذه مأوعده قبل الشتاءا أطل لقد

الغزيرة بأمأطاره فتمادى ، الناس اشتهى كما يكون أن أبى لكنه ، رحيما
، الرض الضباب فغطى ، السواد مأن ثوبا الكون .ارتدى الهوجاءا وعواصفه
أهل نفوس على الرعب واساتولى ، الغيوما مأن وشاحا الفضاءا واكتسى

، مأزروعاتهم لنقاذ المزارعون وتنادى ، بيوتهم في الناس .انزوى القرى
أعيا لقد ، وبساتينهم حقولهم إلى وأسارعوا ، بعض نداءا بعضهم فلبى

المطر لكن ، بالقساوه الشتاءا تزيا  إذا القرى لهل  ويل ، أجسادهم العمل
عليهم يمن أن الخالق الفلحون ورجا ، بالماءا إل يحيا ل الذي زرعهم أحيا

  الواساع والرزق الوفير بالخير
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المتطرفة الهمزة

 التحليل

الحرف حركة يجانس حرف على الفعال و السماءا في المتطرفة الهمزة تكتب
. عليها السابق

لا عليها السابق الحرف كان إذا ألف على تكتب . مفتوح
لا عليها السابق الحرف كان إذا واو على تكتب . مضموم
لا عليها السابق الحرف كان ) إذا ( نبرة ياءا على تكتب . مكسور
لا عليها السابق الحرف كان ) إذا (منفردة السطر على تكتب . ساكن

ألف على المتطرفة الهمزة

. السبورة على التالية المأثلة المعلم يعرض
المراتب أسمى   تتبوأ الصدق الزم .
الجزاءا بأفضل يهنأ و العواقب   بأهنأ يبوءا الحكماءا بضوءا استضاءا من .
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أصيلة نشأة سلم و عليه الله صلى محمد   نشأ .
لا يعيش امرأ البخيل وجدت . غني هو و فقير

جهرية قراءاة المثلة المعلم يقرأ .
جهرية قراءاة المثلة التلميذ بعض يقرأ .
المثلة مضمون في تلميذه المعلم يناقش .
التي الكلمات حول ملحظاتهم تسجيل و المثلة تأمل التلميذ من المعلم يطلب

. خط تحتها
: مأتوقعة مألحظات

. بهمزة تنتهي خط تحتها التي الكلمات
. ألف على كتبت الكلمات هذه في الهمزة
. الكلمات هذه في الهمزة حركة تختلف
. مفتوح الهمزة على السابق الحرف

. أفعال بعضها و أسماءا الكلمات هذه بعض
و الملحظات تأمأل التلمأيذ مأن المعلم يطلب ثم الملحظات التلمأيذ يقرأ

. الكلمة نهاية في ألف على الهمزة كتابة سابب اكتشاف مأحاولة
. السبورة على القاعدة تسجيل

مأفتوحا حرف سابقها إذا الكلمة نهاية في ألف على الهمزة تكتب
: كتابية أنشطة

. ألف على مأتطرفة بهمزة تنتهي كلمات خامس عندك مأن - هات1
. ــــــــــ ، ـــــــــ ، ــــــــ ، ــــــــ ، ـــــــ

اا - ضع2 . ألف على ترسام مأتطرفة بهمزة تنتهي التي الكلمة تحت خاط
نب أ لا الوطن ربوع امل ) ر لا و أمن . سلم

. كنفه في تعيش الذي المين الملجأ هو ) وطنك ب
.  مواجهتها و  العقبات اقتحام في تتباطأ ) ل ج
. للسرى تبرعات بحملة الشعب ) بدأ د

لا يزوركا هـ) الذي لا أو مهنئ . النفس عظيم هو معزي

:  مأتطرفة بهمزة تنتهي بكلمة - أكمل3
}       { تنشأ.  صالحة نشأة ــــــ كي معلميك و والديك ) احترم أ

}  .                      { ظمأ العقول ــــــ يروون ) المعلمون ب
}  .    { يمل سعداءا الخرين ليجعل شقاءا حياته ـــــ المعلم ) إن ج
}  .                       { تتباطأ المحامد اكتساب عن ــــــ ) ل د

: الناقصة بالكلمة أكمل و - اساتمع4
ـــــ أر فلم ، للعلم يدفعه الذي ــــ يطفئ و ، باله ـــــ العلماءا جالس " مأن

الفضل و العلم يكتسب عاقل فاضل امأرؤ لنه ـــــ قد و العلماءا إلى يلتجئ
. "

} . أخطأ – امرأ – الظمأ – { يهدأ                      
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: ألف على مأتطرفة بهمزة تنتهي بكلمات التالية الفقرة -أكمل5
، الهداية بنور قلبك ـــــ ، عواطفك وراءا تسر ل و ، نفسك إلى ـــــ " ل

مأن و ، عمله ردؤ و فعله سااءا العقلءا مأشورة عن ـــــ و نفسه إلى ــــ فمن
" . الجزاءا بأفضل ـــــ و العواقب ـــــ يبوءا الحكماءا بآراءا اساتضاءا

} . يهنأ – بأهنأ – تلكأ – لجأ – امل – { تلجأ                     

: التالية الجمل اكتب و - اساتمع6
.  وطنك نصرة في تتلكأ ) ل أ

لا كان إذا عيش لمرئ يهنأ ) لن ب . متألم
. المفاسد عنهم تدرأ و الفضيلة على أبناءاها تنشئ ) الم ج
. لحياته مبدأ الصدق من يتخذ من ) المؤمن د

: عليك يملى مأا - اكتب7
ننشأ عند الملجأ هو الله أن مأفاده مأبدأ اعتمد إذا يهنأ " المرءا فابدأ ، الخطر مأ

و بدينه اساتهزأ لمن فالويل ، النجاة مأرفأ مأنهجه أن اعلم و ، إليه بالرجوع
أعظم بذلك فنال ، للقائه نفسه هيأ لمن الفوز و ، إليه التقرب في أبطأ

" . الجزاءا

:  بيتية نشاطات و قصيرة اخاتبارات
:  التالية الكلمات اكتب ثم  ) اساتمع1

.  جزأ ، جزءا ، عبأ ، عبءا ، امتل ، يقرأ ، مرفأ     
: التالية الفعال مأن الماضي الفعل  ) صغ2

. يهيئ ، يمتلئ ، يبرئ ، يخطئ ، ينبئ ، يستهزئ ، يختبئ ، ينشئ       
: التالية الكلمات في ألف على الهمزة كتابة سابب علل ) 3
. يكل ، طرأ ، توضاأ ، نبأ 

. ألف على مأتطرفة بهمزة تنتهي كلمات خامس عندك مأن هات) 4
: ألف على مأتطرفة بهمزة تنتهي التي الكلمة اكتب و اساتمع) 5

العواقب أسوأ إلى يفضي فهو الشر  فعل على تتجرأ ل .
الله إلى التجأ من حياته في يهنأ .
القلوب صدأ تجلو القرآن قراءاة .

واو على المتطرفة الهمزة
:  التالية المثلة المعلم يعرض
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. العلم لؤلؤ طلب في يغوص المجد العالم.1
. وطنك نصرة عن الجبناءا تلكؤ تتلكأ ل.2
. محمود الخير لفعل لتهيؤا.3
. العواقب أسوأ يجني عمله ردؤ من.4
جهرية قراءاة المثلة المعلم يقرأ .
جهرية قراءاة التلميذ بعض يقرأ .
المثلة مضمون في تلميذه المعلم يناقش .
التي الكلمات حول ملحظاتهم تسجيل و المثلة تأمل التلميذ من المعلم يطلب

. خط تحتها

: مأتوقعة مألحظات
. بهمزة تنتهي خط تحتها التي الكلمات

. واو على كتبت الكلمات هذه في الهمزة 
. الكلمات هذه في الهمزة حركة تختلف
. مضموم الهمزة على السابق الحرف

. أفعال بعضها و أسماءا الكلمات هذه بعض
محاولة و الملحظات تأمل التلميذ من المعلم يطلب ثم الملحظات التلميذ يقرأ 

.  الكلمات هذه نهاية في واو على الهمزة كتابة سبب اكتشاف
. السبورة على القاعد تسجل
. مأضموما حرف سابقها إذا الكلمة نهاية في واو على الهمزة تكتب

:  كتابية أنشطة
. واو على مأتطرفة بهمزة تنتهي كلمات خامس عندك مأن - هات1

. ــــــــ ، ـــــــ ، ـــــــ ، ــــــ ، ــــــ

اا - ضع2 : واو على مأتطرفة بهمزة تنتهي التي الكلمة تحت خاط
. مواطن لكل حق الفرص ) تكافؤ أ

. ربه عرف امرؤ يهلك ) لن ب
. عراقتها و السلمية الحضارة أصالة في الطعن على يجرؤ أن أحد يستطيع ) ل ج

:  الناقصة بالكلمة أكمل و -اساتمع3
} . .           { التقيؤ للركاب ـــــ يسبب قد البحر ) ركوب أ

} . .   { التواطؤ الوطن بحق عظمى خيانة العداءا مع ) ـــــ ب
} . .              { اللؤلؤ البحار أعماق من ـــــ ) يستخرج ج

: الناقصة بالكلمة أكمل و -اساتمع4
فنفسه ، العلم ــــ طلب في الغوص عن شيءا يؤخاره ل جريءا ــــ العالم
. الحظ سايئ كان مأجالسته في ـــــ فمن ، الكواكب ـــــ بالمأال تتلل

} . بطؤ – تللؤ – لؤلؤ – { امرؤ                            

. واو على بهمزة تنتهي بكلمات التالية الفقرة - أكمل5
ل ـــــ فهو العداءا نزال في ـــــ عدما و بالقداما يتصف الشجاع الجندي

.  الجبناءا ـــــ يتلكأ ل لنه ؛ وجهه في الوقوف على أحد ـــــــ
} . تلكؤ – يجرؤ – امرؤ – { التباطؤ                                

: التالية الجمل اكتب و -اساتمع6
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. أبنائه أجل من تباطؤ دون بنهاره ليله يصل ) المعلم أ 
. عظيم ذنب الدين في الطعن على ) التجرؤ ب
. كبرياءاهم يجرح بالخرين ) التهزؤ ج
. ظلمه في للتمادي الظالم يدفع المظلوم نصرة من ) التبرؤ د

.  أخطارها تجنب من النسان يمكن الزلزل بحدوث هـ) التنبؤ

:  عليك يملى مأا اكتب
فمن ، عمله ردؤ امأرؤ إل المحامأد اكتساب في التباطؤ على أحد يجرؤ " ل 

كالرجل هو و الجزاءا مأن يسير جزءا إلعلى يحصل ل الخير عمل في بطؤ
إليها يهدف التي الغاية إلى يصل ل و يحمله الذي العبءا بحمل ينوءا الذي
 . "

:  بيتية نشاطات و  قصيرة اخاتبارات 
: التالية الكلمات اكتب و اساتمع

. هنؤ – برؤ – دفؤ – هدوءا – جؤجؤ – بؤبؤ

: التالية الكلمات في واو على المتطرفة الهمزة كتابة سابب علل
 التبرؤ – يسؤ لم – تجرؤ

. واو على مأتطرفة بهمزة تنتهي كلمات ثلث عندك مأن هات

) ( نبرة ياءا على المتطرفة الهمزة
: السبورة على التالية المثلة المعلم يعرض

. احترامهم و الخرين حب يكسب الصالح بالعمل يبتدئ من.1
". نوى ما امرئ لكل و بالنيات العمال " إنما.2
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. الهدف يخطئ ل الذي كالسهم المظلوم دعوة.3
. النذار صفارة سماع عند الملجئ إلى الناس اندفع.4
. الحرب بإعلن اليومي عملهم أثناءا الناس فوجئ.5
جهرية قراءاة المثلة المعلم يقرأ .
المثلة أكثر أو طالب يقرأ  .
المثلة مضمون في تلميذه المعلم يناقش .
تسجيل و خط تحتها التي أو الملونة الكلمات تأمل التلميذ من المعلم يطلب

. حولها ملحظاتهم

: مأتوقعة مألحظات
. أفعال بعضها و أسماءا الكلمات هذه بعض
. بهمزة انتهت الكلمات هذه

) . ( نبرة ياءا على الكلمات هذه في المتطرفة الهمزة رسمت
. آخر إلى مثال من الهمزة حركة اختلفت

. الكسرة الهمزة على السابق الحرف حركة
تكتب متى اكتشاف محاولة و تأملها ثم الملحظات قراءاة التلميذ من المعلم يطلب
) . ( نبرة ياءا على المتطرفة الهمزة
اا عليها السابق الحرف كان ) إذا ( نبرة ياءا على الهمزة تكتب  مأكسور

:  تعزيزية أمثلة المعلم يعطي
 شاطئ – لجئ – مبتدئ – مخطئ

: كتابية تدريبات
) . ( نبرة ياءا على مأتطرفة فيها الهمزة ترسام كلمات خامس اكتب

 ناشئ ، ظمئ ، بدئ ، ممتلئ ، قارئ       

اا ضع ) في ( نبرة ياءا على مأتطرفة همزة على تحتوي التي الكلمة تحت خاط
: التالية الجمل

. الرذائل تجنب و الفضائل عمل في تفكر أن : يجب الناشئ الفتى ) أيها أ
الللئ. و بالجواهر التحلي ليس و ، النفس جمال الحقيقي ) الجمال ب
.  بتقصيره يعاقب و بعمله يكافأ امرؤ ) كل ج
. يسمعه الذي الكلم يستوعب أن يستطيع الهادئ ) الرجل د

" . ربي رحم ما إل بالسوءا لمارة النفس إن ، نفسي أبرئ ما : " و تعالى هـ) قال
. الخاءا و الحرية دعاة و الخلق و المبادئ حماة و العروبة أمل هم ) الشباب و

لنطقها ساماعك حسب الناقصة بالكلمة يلي مأما جملة كل أكمل ثم اساتمع
:
" . ترحمون لعلكم أنصتوا و له فاستمعوا القرآن   قرئ إذا : " و تعالى قال – أ

. النفس مطمئن القلب هانئ تعيش أن تستطيع  الخلق و بالعلم – ب
لا للناس خير فاتحة كان الرسول مولد – ج . النسانية المبادئ   بأسمى جاءا لنه جميع
. الشعوب حياة في السلمية الحضارة فضل ينكر من مخطئ – د

. الشجاعة و البطولة بقصص ممتلئ العربي هـ- التاريخ

لنطقها ساماعك حسب الناقصة بالكلمة يلي مأما جملة كل أكمل ثم اساتمع
 :
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.              { البارئ الحسنى السماءا له المصور ــــ الخالق هو : " الله تعالى ) قال أ
. {
} .              { المبتدئ قهرها على قادر لكنه كثيرة صعوبات يواجه العمل في ) ــــ ب
.

}   - موطئ { الملجئ                                      ، الخطر عند ـــــ إلى الناس ) يهرع ج
 قدم ـــــ على الواحد يحصل ل حتى ـــ تزحم قد و 
} .         { تنشئ الوطن دعامة يصبحوا حتى حسنة تنشئة أولدها المتعلمة الم ) ــــ د
.

} . { امرئ    تعلم الناس على تخفى خالها إن و       خليقة من ــــ عند تكن مهما هـ) و
} . الودود" .                     { يبدئ الغفور هو و يعيد و ـــ  هو : " إنه تعالى ) قال و

ساماعك حسب الناقصة بالكلمات التالية الفقرة اكتب ثم - اساتمع5
:  لنطقها

: " مأن الفلحا قال جندي و مأعلم و فلحا بين المحاورة هذه جرت يوما " ذات
عمران يبتدئ . بي ساواه ليروي   ظمئ،و الكون كنوز إخاراج على جرؤ غإيري

" .  نعما الدنيا مأالئو ، الخير مأنشئ فأنا ، الرض
أبني و النور مأبادئ أنشر و ، العلم لؤلؤ طلب في أغإوص : " أنا المعلم قال

ل : " أنا الجندي  . قال"     المل في مأثلي فليس ، العقول أنشئ و ، النفس
"  علمه حماية أرجئ ل و وطني نصرة عن الجبناءا تلكؤ أأتلك

:  لنطقها ساماعك حسب التالية الجمل اكتب ثم -اساتمع6
.  لغيره المعروف يقدم من كل الله يكافئ)  أ

. الجور قلة و الضرائب فرض البيزنطي الحكم مساوئ ) من ب
. الحرب أثناءا الرض تحت ملجئ في الناس ختبئ) ي ج
. البارئ الخالق عظمة أدركت الكون في تأملت ) إذا د

. الله عند عظيم أجر له القرآن ارئهـ) ق
. الرملي الشاطئ على يلعبون و الهادئ البحر في الطفال ) يسبح و

:  بيتية أنشطة و قصيرة اخاتبارات
) . ( نبرة ياءا على مأتطرفة بهمزة تنتهي التي الكلمات اكتب ثم اساتمع

.  بؤبؤ – مستهزئ – -  متللئ سبأ – شاطئ – - يخطئ يجرؤ – - ينشئ شنأ – ظمئ
) . ( نبرة ياءا على مأتطرفة بهمزة تنتهي كلمات ثلث عندك مأن هات
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السطر) (على المنفردة المتطرفة الهمزة
. التالية المثلة المعلم يعرض

. حياءا له ليس لمن وفاءا - ل1)  أ
. ءادوا له وضاع و إل داءا يضع لم الله فإن ؛ -تداووا2     
.   بيءاو خفيف الباطل و ، مريءا ثقيل  - الحق3)  ب

. إدانته تثبت حتى   بريءا -المتهم4     
. لسانه طي تحت مخبوءا - المرءا5)  ج

. العواقب بأهنأ يبوءا الحكماءا بضوءا ءاستضاا -من6     
. الوطن عن للدفاع كفءا الشجاع - الجندي7)  د

. المرءاوسين عبءا الرئيس - يحمل8     
. جهرية قراءاة المأثلة المعلم يقرأ

جهرية قراءاة المثلة الطلب بعض يقرأ .
المثلة مضمون في تلميذه المعلم يناقش .
التي الكلمات حول ملحظاتهم تسجيل و المثلة تأمل التلميذ من المعلم يطلب

. خط تحتها

: مأتوقعة مألحظات
. بهمزة تنتهي خط تحتها التي الكلمات

. أفعال بعضها و أسماءا الكلمات هذه بعض
. منفردة كتبت الكلمات هذه في الهمزة
. الكلمات هذه في الهمزة حركة تختلف
. ساكن الهمزة على السابق الحرف

. الملحظات التلميذ يقرأ
الهمزة كتابة سبب اكتشاف محاولة و الملحظات تأمل التلميذ من المعلم يطلب
. الكلمة نهاية في منفردة
. السبورة على القاعدة تسجل
. سااكن حرف سابقها إذا مأنفردة الكلمة نهاية في الهمزة تكتب

: التالية المأثلة المعلم يعرض
) (ب) ( أ

توفيري من الكبر الجزءا - دفعت1
صديقي لمساعدة

لا لاجزءا دفعت لمساعدة توفيري من كبير
. صديقي

لا يعمل من. به يجز السوءا يعمل - من2 . به يجز سوءا
له نهاية ل الذي ءاالفضا للطير الله - وهب3

. تطر فدعها
لءا للطير الله وهب فدعها له نهاية ل فضا
. تطير

الفتى خصال من ليست التردد و - البطءا4
.الجريءا

لا فتى رأيت . العدو مواقع يقتحم   جريئ

لا الفلسطيني الشباب تحملعبءا تحملوا الذين هم - الشباب5 مل عبئ زمن ثقي
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. النتفاضاة. النتفاضاة
جهرية قراءاة المثلة المعلم يقرأ .
جهرية قراءاة المثلة التلميذ بعض يقرأ .
المثلة مضمون في تلميذه المعلم يناقش .
حول ملحظاتهم تسجيل و المجموعتين أمثلة تأمل التلميذ من المعلم يطلب

. المجموعتين بين المقارنة بعد خط تحتها التي الكلمات
:  مأتوقعة مألحظات

. أسماءا الكلمات جميع
. منفردة متطرفة بهمزة تنتهي الولى المجموعة كلمات
. الفتح بتنوين منونة الثانية المجموعة كلمات

لا لها زدنا الثانية المجموعة في الكلمات بعض لم الكلمات بعض و النصب تنوين مع ألف
لا لها نزد . ألف

بتنوين نونت أن بعد متوسطة همزة إلى المتطرفة الهمزة فيها تحولت الكلمات بعض
. النصب
محاولة و الملحظات تأمل التلميذ من المعلم يطلب ثم ، الملحظات التلميذ يقرأ

. فتح ) بتنوين ( المنفردة المتطرفة الهمزة تنوين قاعدة اكتشاف
: السبورة على القاعدة تسجل

مأتطرفة بهمزة تنتهي التي للكلمة المنصوب السام تنوين ألف تضاف ل
ألف على ترسام التي / أو  مأاءا – رداءا – : فضاءا مأثل بألف مأسبوقة مأنفردة

 … صدأ ، : نبأ مأثل
) بتنوين ( مأنفردة السطر على مأرساومأة بهمزة المنتهي السام تنوين عند

يوصل الحرف هذا كان إذا إل قبلها الذي بالحرف توصل همزته فإن النصب
اا ، : " عبءا مأثل بعده بما اا ، / رديءا عبئ اا ، / شيءا رديئ " . شيئ
بما يوصل ) ل ( المنفردة المتطرفة الهمزة يسبق الذي الحرف كان إذا

اا ، : بدءا مأثل به الهمزة توصل فل ، بعده اا ، / جزءا بدءا اا ، / هدوءا جزءا " . هدوءا

:  كتابية أنشطة
:  مأنفردة مأتطرفة بهمزة تنتهي كلمات خامس عندك مأن - هات1

. ـــــــ ، ـــــــ ، ـــــــ ، ــــــ ، ــــــ

اا - ضع2 : مأنفردة مأتطرفة بهمزة تنتهي التي الكلمة تحت خاط
. الشدة بعد الرخاءا أطيب ) ما أ

. ثناءا و تبسم الزمان وفم     ضاياءا فالكائنات الهدى ) ولد ب
. للنسان مفيد الشمس ) ضاوءا ج
. له تخطط أن قبل بشيءا تبدأ ) ل د

. الحياة طلب من يجيءا موت هـ) رب

:  الناقصة بالكلمة أكمل و -اساتمع3
} . - الكرماءا اللؤماءا – .     { البلءا ــــ على ــــ تآمر ـــــ )أشد أ

} . .   { وعاءا خرجت ـــــ أي من يضركا ل و الحكمة ) خذ ب
} . .               { شيءا منه منع ما النسان إلى ــــ  ) أحب ج
لا ــــ ) قرأت د لا الكتاب من كبير } . .                       { جزءا

لل ــــ الحياة هـ) ليست لا ثقي } .  .                           { عبئ
لا ـــ ) شربت و لءا النبع من نقي } . .                            { ما
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:  الناقصة بالكلمة أكمل و - اساتمع4
اا الحضارة مأشاعل حمل ، الكبير العالم مأن ــــ العربي الوطن اا و قديم حديث

المسيح ـــــ فقبل ، العالم ـــــ جميع إلى ـــــ و المحبة شعارات رفـع و ،
عهد ــــ ثم ، مأختلفة حضارات فيه نشأت السنين بآلف السلما عليه

. ــــــ و ــــ عهد فكان السالمأية الحضارة
} . - إثراءا - عطاءا - جاءا - مجيءا - أنحاءا - الخاءا { جزءا

: مأنفردة مأتطرفة بهمزة تنتهي بكلمات التالية الفقرة -أكمل5
ـــــ أنها إلى بالضافة ، حياتنا في بالغة أهمية أشعتها و الشمس ـــــ لـ إن

؛ النسان صحة على كبير أثر ذات فهي ـــــ تنشر و ، الظلما تبدد و ، الكون
. مأنها يبرأ كي طويل علج إلى يحتاج ـــــ أصيب إذا ، الجراثيم تقتل لنها

} . - المرءا - الضياءا - تضيءا { ضاوءا

: التالية الجمل اكتب و -اساتمع6
العرب شاعرات أشهر من الخنساءا .
البريءا خافه من الملوكا شر .
العمل أساءا المل أطال من .
لا كل لا هنيئ . مريئ

:  عليك يملى مأا -اكتب7
إلى به أحسنت مأال يذهب فلن للفقراءا مأالك مأن بجزءا تصدق المرءا " أيها
ل و ، ثوابها يضيع ل السائل على بها ترد طيبة كلمة لعل و ، مأحتاج رجل

اا تشكل ال عبئ اءا و كبرى نعمة إن بل ثقي اا جزا " . الله عند ينتظرك كبير

: بيتية أنشطة و قصيرة اخاتبارات
. مأنفردة مأتطرفة بهمزة تنتهي كلمات عندك مأن هات
: التالية الكلمات في المنفردة المتطرفة الهمزة كتابة سابب بين

}  رديءا – سوءا – مساءا – { بناءا  
: إنشائك مأن جمل في الفتح بتنوين مأنونة يلي مأما كلمة كل اجعل
} . بريءا – شتاءا – رزءا – { بطءا

: مأنفردة مأتطرفة بهمزة تنتهي التي الكلمات اكتب و اساتمع
. نهاية امرئ ) لكل أ

. الضعفاءا مناصرة القوياءا على ) يجب ب
. ثوان و دقائق الحياة إن        له قائلة المرءا قلب ) دقات ج
. القلوب صدأ تجلو القرآن ) قراءاة د

المتطرفة الهمزة حول إمألئية قطع
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الغد
المرءا يدري فما ، أمأواجه تصطخب زاخار خاضم بحر وهو ، ببطءا شبح الغد 

اا صدرك اجعل و ، الله بذكر المخاوف فادرأ ذلك مأع ، له يخبئ مأاذا عامأر
بالسارار مأملوءا صدر .الغد بالحب قلبك امأل و ، الخاطاءا عن ابتعد و ، بالمأل
اا يكمن الغد بسره لحد يبوحا أن الصعب مأن إنه و ، الغزار إلى إلينا ناظر
و الساتخفاف ابتسامأات يبتسم و السخرية و الهزءا نظرات أمأانينا و آمأالنا

. الزدراءا

التدخاين
فائدة في اخاتلف على الناس و ، الرض أنحاءا في التدخاين عادة شاعت 

كان . و عليه تعصب مأن مأنهم و ، له تعصب مأن فمنهم ، ضرره و ، التدخاين
الطباءا أجمع لقد . و شديد تعصب الفريقان اعتنقها التي الراءا بين

العلماءا فإن كذلك و ، المفاجئ الموت إلى يؤدي قد التدخاين أن المختصون
بين نبضه يتوقف القلب أن و القلب حركة يبطئ التدخاين أن على مأتفقون

. التدخاين عادة بترك السوءا قلبك عن فادرأ ، نبضات خامس كل

طبية نصائح
أن احذروا و ، رؤوساكم على تاج فإنها ؛ صحتكم على حافظوا الصحاءا أيها  

اا مأاءا تشربوا اا الطعاما كان إذا بارد اءا تشربوا ول ، حار .راجعوا علة مأن إل دوا
إياكم ثم ، مأداواته يجب مأرض على ينبئ اللم لن ، بألم شعرتم إذا الطباءا

سار شيءا كل في العتدال أن اعلموا و ، العواما وصفات إلى اللجوءا و
. البال وصفاءا ، الصحة حفظ

الشمس
الكون تضيءا أنها إلى فبالضافة ، بالغة أهمية أشعتها و الشمس لضوءا إن

و تنشأ التي الجراثيم تقتل لنها النسان صحة على كبير أثر ذات فهي ،
اا تسبب وقت إلى احتاج المرءا أصابت إذا التي المأراض هذه ، كثيرة أمأراض

أن فعليه بالداءا إنسان أصيب إذا و خاطرها نفسه عن يدرأ و مأنها يبرأ كي
إلى يتعرض ل حتى تباطؤ أو تلكؤ دون الدواءا له ليصف الطبيب يستشير

البيوت في الدفءا تبعث الشمس .و شفاءا أو برءا بعدها يرجى ل مأضاعفات
اا تعتبر و ، الشتاءا أياما الحالي عصرنا في الطاقة  مأصادر مأن مأصدر

. الكوان بارئ الله فسبحان

العمل
به ، والبقاءا الوجود قانون إنه ، الوضىءا وكوكبها ، الحياة شريعة العمل

ساائر مأن المميز الكائن هذا والنسان ، بأسارها الحية الكائنات تتنافس
الخلق أكثر يكون أن به حري الراقية ومأواهبه ، الخلق بعقله المخلوقات

عضو فهو ، والتضحية والمحبة بالثقة مأليئا عمله يكون أن على ، للعمل حبا
، واجبه أداءا عن العضو هذا تعطل فإذا ، وظيفته له بشرى مأجتمع في

، مأتنافران أمأران والبطالة العمل أن .وبديهي المجمتمع كيان تصدع
اا يشع والمثابرة بالجد المقرون فالعمل والبطالة ، الظلمات يبدد ضوءا
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اا تعتبر والرعاية التربية وساوءا الكسل عن الناتجة وعلى الوطن على عبئ
. بالسواءا تقدمأه

البريءا
بالعدل مأؤمأن صالح رجل إلى فالتجأ ، ظلموه له أعداءا مأن بريءا امأرؤ هرب

وكان ، العداءا ليراه حتى أمأين مأخبأ في يخبئه أن إليه وطلب ، والحق
بل أسارع ، هنا "اخاتبئ للفتى قال ، الخارج فى ضوضاءا سامع قد الرجل
لهم قال ، عنه ساألوا ولما ، القش بعض عليه ألقى . ثم وصلوا لقد ، تباطؤ

.بعد وانصرفوا فتركوه ، بهم يهزأ أنه فظنوا المخبأ على ودلهم هناك "إنه
أرشد لنه بالتواطؤ الرجل مأتهما مأذعورا المخبأ مأن الفتى خارج ذلك

مأنه وطلب الصدق إل أنجاك فما ، : اساكت الرجل فقال ، مأكانه إلى العداءا
. الصدق باتباع الوقت ذلك مأنذ يبتدئ أن

الشتاءا فصل
لقد ، تلمأيذه عن البرد لدرءا يستعد المدرساة مأدير وبدأ ، الشتاءا فصل جاءا
المدافئ يهيئ وذاك ، الوقود خازان يمل فهذا ، العمال على العمل وزع

قد الذى البارد الهواءا دخاول ليمنع النوافذ زجاج يتفقد والخار ، وينظفها
بنشاط يعمل كلهم ، الصفوف غإرف إلى ويتسرب مأفاجئ بشكل يعصف

واحد كل تهيأ فقد التلمأيذ . أمأا للتلمأيذ الدفءا ليوفروا تباطؤ أو تلكؤ دون
يفاجأ ل كي مأظلته وحمل ، الصوفية ثيابه فلبس ، البارد الفصل لهذا مأنهم

. الشتاءا فصل يا لك جاهزا شيءا كل أصبح قد .  ها الطريق على بالمطر

الصدق و العمل
هذه في يسع فمن ، البارئ بوصية يعمل أن مأروءاة ذي امأرئ كل على  

كل عن يبتعد و ، نفسه عن الفاقة يدرأ هنيءا شريف كسب وراءا الحياة
المجدي العمل و ، الشدة أمأاما الرأس يطأطأ ل الذي هو فالرجل ،  دنيئة
اءا صاحبه يكسو و كريم فالصادق ، الصدق يتطلب العمل .و الكرامأة مأن ردا
عدما على دليل الكذب إلى المرءا . لجوءا دنيءا و مأراءا الكذوب و ، جريءا

ل و ، المراتب أسامى تتبوأ ، الرياءا و الكذب عن الفتى أيها فابتعد ، مأروءاته
مأا أغإلى فالشرف ، الحضيض إلى بكرامأتك تلق ل و ، بنفسك تستهزئ

 رخايصة دمأاءاه سابيله في يبذل و ، عاقل امأرؤ يرجوه

قلبك أضئ و ، الحق إلى أفئ ، عواطفك وراءا تسر ل و ، نفسك إلى تلجأ ل
فمن ، المأناءا النصحاءا بآراءا العمل عن تتلكأ أو  ، تبطئ ل و ، الهداية بنور
برأي اساتند مأن و ، التبؤ أساوأ تبوأ و ، فعله سااءا و ، عمله ردؤ نفسه إلى لجأ

اا شؤونك في اتئد ، جزاءا بأفضل يهنأ العقلءا اا اتئاد بارئ لك يهيئ حسن
عن المرءا تبعد الحسنة المبادئ إن و ، العلءا إلى الرتقاءا ساائل و الخلئق
. عمله في يخطئ فل ، الشؤما حبائل في الوقوع
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بالطفولة الهتماما
اا يكون أن مأنذ بالطفل الهتماما يبتدئ   تقوما لذلك ،  أمأه بطن في جنين

كل تلجأ و ، الحوامأل بمراقبة الوطن أنحاءا في المنتشرة الصحية الوحدات
الطبيبات تقوما و ، المختصة الصحية العيادات إحدى لمراجعة واحدة

اءا للحوامأل الدواءا و التعليمات بإعطاءا المختصات حالة تتطب مأا على بنا
، الحوامأل و بالطفولة الخاصة الرعاية مأراكز ترشد كذلك و ، الحامأل المرأة

اا تعلمهم و المرأة تخطئ ل حتى ، بالطفل الخاصة الرعاية مأبادئ مأن كثير
يجري ، الولدة مأن تقترب عندمأا .و  الجنين على يؤثر الخطأ لن تربيته في

يحين عندمأا تباطؤ دون تنتقل و ، المستشفي في لساتقبالها التهيؤ
.  للولدة المناساب الوقت

العربي الوطن
اا الحضارة مأشاعل حمل ، الكبير العالم مأن جزءا العربي الوطن  ،و قديم

.فقبل العالم في النحاءا جميع إلى الخااءا و المحبة و ، الحرية شعارات رفع
في كثيرة حضارات فيه نشأت السنين بآلف السلما عليه المسيح مأجيءا
المبادئ أسامى يحمل الذي الزاهر العهد جاءا ثم ، العراق و الشاما و مأصر

قدمأت حيث ، إثراءا و عطاءا عهد فكان ، السالمأية الحضارة عهد ، النسانية
اا للعالم الحضارة هذه مأنها كان مأا أثرت كما ، المعرفة مأن جديدة ألوان

اا الضوءا ريب دون كانت و ، المغرب و المشرق فمل أثرها امأتد قد . و مأوجود
آثارها ظهرت التي المعرفية الثورة بدءا كان بل ، كله العالم فعم شع الذي
على أحد يجرؤ ل و ، ذلك يؤكد التاريخ لهذا قارئ كل . و الحديث عالمنا في

. مأخطئ مأتجـن فهو إل و ، نكرانه

صارت و ، الحيوان ظمئ و الزرع فجف الصحراءا في ينزل لم و المطر تأخار
، صفراءا أرض إلى خاضراءا أرض مأن تحولت و ، فيها نبات ل جرداءا الرض
مأن تطلب ، بالدعاءا ألسنتهم انطلقت و ، السماءا إلى العراب فالتجأ
لتمتلئ و ، مأوتها بعد الرض يحيي الذي الماءا ينزل أن العظيم البارئ

الظمأ. يطفئ و ، الوديان
هنا تدب الحياة فعادت المطر نزول بدأ و ، الرض لنداءا السماءا اساتجابت و
للرض فعادت الوديان مأل و بطءا و هدوءا في الماءا انحدر و ، هناك و

البارئ الله فسبحان ، تباطؤ ل و توان بل حركتها للحياة و ، خاضرتها
. حي شيءا كل الماءا مأن جعل الذي المعطاءا
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الكلمة وساط المنفردة الهمزة
: كالتالي المأثلة المعلم يعرض ـ  

المأثلة
الكلمة

المهموز
ة

مأوضع
الهمزة

رسامها سابب بيان

 ثمين فراءاها لن النمور تصاد
إلى   نداءاات صدرت

لتطعيم            المواطنين
. أطفالهم

. جميل هدوءاكا إن
المقرر الرياضايات كتاب

. جزءاان
. القاعدة لستنتاج المستهدفة الكلمات تناقش ـ
على وتسجل المعلم بمساعدة المهارة تمثل بكلمات الطالب :يأتي شفوي نشاط ـ

. السبورة
." تفاءال ـ تضاءال ـ مأوءاودة ـ " نبوءاة:  مثل

: التالية بالطريقة القاعدة استنتاج يمكن ـ
. والصياغة الستماع ،ثم كراساتهم في القاعدة وكتابة الملحظة التلميذ من الطلب ـ أ

. القاعدة استنتاج بواسطتها يتم شفوية أسئلة توجيه ـ ب
. كراساتهم في بتدوينها الطلب ،ويقوم السبورة على القاعدة المعلم يكتب ـ

: شفوي تدريب
: يلي فيما خاط تحتها التي الكلمات وساط مأنفردة الهمزة رسام سابب بين

. البلدان بعض في الحيوانية الثروة إنتاج تضاءال
. مزركشة عباءاات السواق في تباع

. بالتحية مبدوءاة الرسالة
. للحسد درءاا أبنائهم على يحافظون العرب كان

: كتابية تدريبات ـ
: يلي مأما الكلمة وساط مأنفردة بهمزة المهموزة الكلمات حدد ـ1
. رؤساءاكا تنافق أن الدناءاة من ـ أ   
. بالحسان السيئة تقابل أن المروءاة زيادة من ـ ب  
.  الله يشاءا أن إل تشاءاون وما ـ ج  
. المنزل في اخوتك تحب كما المدرسة في زملءاكا تحب أن يجب ـ د  

همزتها تكون بحيث مأنفردة الكلمة وساط مأهموزة كلمات عندك مأن هات ـ2
:

. ألف بعد مفتوحة ـ أ   
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. ألفين بين مفتوحة ـ ب  
. ساكنة واو بعد مضمومة أو مفتوحة ـ ج  
: المعلم مأن تسمعها بكلمة يلي مأما جملة كل أكمل ـ3
) .                                                  (  القراءاة الكتابة ثم أولــــ الطفل يتعلم ـ أ  
.                                      ( المروءاة العرب عند الحميدة الصفات أهم من ــــ ـ ب 
(
)  .                         (باءات بالفشل الستعمار محاولت جميع صمودناـــــ بفضل ـ ج 
)    .                                                     ( براءاة المتهم ــــ بـ القاضاي حكم ـ د  

: المعلم مأن تسمعها التي بالكلمة التالية الفقرة أكمل ـ4
المستقبل خاطوط لك ترسام    كفاءاتك واجعل ،   تتشاءاما   ول   تفاءال بني يا

  ، ساوءاته قبل حسنته لصاحبك ،واذكر
بعيدتان مأكروه،فهما ،وكلهما للنميمة توأما الغيبة لن ؛ أحدا تستغب ول
. الخالق وجمال المروءاة عن

: التالية الجمل اكتب ثم اساتمع ـ5
. ساطع ضاوءاه القمر ـ أ  
. أسعدني المنصب تبوءاكا إن ـ ب 
. السماءا كبد في قوية إضااءاة يحدث الرعد ـ ج 
. كثيرا السعار غلءا ني ساءا ـ د 

؟ أرضاون الواسع الكون في هناكا هل نتساءال أن لنا هـ

: عليك يملى مأا اكتب  ـ6
،فارفض الجساد وضاءاة مأن أنضر النفوس ووضاءاة ، التواضع المروءاة تاج

أو  حيلك غإير في حاطبا الراشد أيها تكن ول ، المهابة تلزمأك الدناءاة أهل
. براءاة فتركهم اللئاما واترك الوفياءا صادق ، لغيرك ضوءاها نارا مأوقدا

   

:  بيتي نشاط ـ
. السطر على منفردة همزة منها كلمة على تشتمل عندكا من جمل أربع اكتب

:  المنظور المألءا 
: قصير اخاتبار ـ

: التالية المفردات واكتب اساتمع
. تضاءال ـ براءاة ـ قراءاات ـ مملوءاة

: المنظور الملءا بطريقة القطعة كتابة ـ

الخمر تحريم
، المال و والجسم العقل على ضرر مأن فيها لما ؛ الخمر السالما ( حرما

ل دناءاة أنها إلى أضف ، القلب على سايئة آثارا لها أن حديثا اكتشف وقد
أن يوجب بمبادئه والتزامأه ، لدينه وفاءاه فإن ، إليها ينزل أن بالمسلم يليق
هي وكثيرة ، الخبائث أما فيها تعاقر التي الموبوءاة المأاكن عن بنفسه ينأى

التي القراءاات هي وكثيرة ، اجتنابها على للحث صدرت التي النداءاات
). بشأنها دونت

العمل
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له وهيأ ، العمل عليه فرض شأنه جل الله تر النسان حالة في تنظر إن
بحرث يعتن ألم احتياجاته كل على للحصول ، العقل بواساطة ، الوساائل

ونقى مأناخاها فحسن أشجارا أرضها وزرع قوتا، له غإللها فحصد ؟ الرض
، المعدنية بالثروات مأملوءاة فوجدها الرض طبقات على اطلع ثم ، هواءاها

. أجزاءاها واصل المعمورة أقصى إلى وامأتطاه اليم فشق السفن وبنى
عوز وفي مأغمورا يبق الخمول في عمره يقض فمن ، الحياة سانة فالعمل
.   وضيق

:  الساتماعي المألءا 
: قصير اخاتبار
: التالية الكلمات واكتب اساتمع
 باءاوا ـ رداءاان ـ رءاوس ـ ضاوءاان

 الستماعي الملءا بطريقة القطعة كتابة ـ
المال فائدة

، بالمال إل ووضاءاتها حسنها يظهر ل مأستورة المروءاة أحدهم: أرى قال
الخزائن لصحاب والتذلل بالحرمأان مأملوءاة حياته يجد المعدما والفقير
وترى ، مأستنكرة مأشنوءاة أفعاله تجد مأنعوه أما أعطوه وساواءا ، المليئات

. فالتمس الحتراما وعنها ، البتساما مأنها ينفر مأوبوءاة بقعة كأنه المربد
وإذا المسيئات اليادي وردع البلءا لدفع ولكن ، الثراءا أجل مأن ل المال
.    المروءاات تحيا ،فبها المطالب باعتدال فعليك المأر في  حرت

الغروب وصف
النهار ذيول وراءاها تاركة مأغربها في الشمس فتراءات الصيل سااعة جاءات

حتى فشيئا شيئا فتضاءال باهرا مأشعا ساناؤها كان ، واللوان الضواءا مأن
تواضع وهكذا ، يرد ل قدر لنطوائها مأصبوغإة مألءاة كأنه ، مأصفرا بدا

.وقفت الداكنة الزرقة مأن بحر في تغوص برتقال كثمرة بدا حتى قرصها
ل الساطعة وأضواؤها ، النهار صفحة وانطواءا انطواءاها أراقب ، أثنائها في

.    ذاكرتي تبرحا

: الخاتباري المألءا
: قصير اخاتبار
: التالية الكلمات اجمع

 قراءاة ـ ابنه ـ دناءاة ـ نداءا
:  الختباري الملءا بطريقة القطعة تملى ـ

لئم لومأة الحق في تخش ل
وقد ، يكلمه أن امأرؤ يجرؤ ل مأهيبا كان الملك عبد بن ساليمان أن يقال
، بأفعالهم العامأة اغإضبوا قد وزرائه بعض وكان ، دولته أطراف تناءات
: يا له فقال ، الفؤاد جرئ ، اللسان فصيح مأروءاة ذو ، أعرابي عليه فدخال

إن تحب مأا وراءاه فإن ، كرهته إن فاحتمله بكلما مأكلمك إني المؤمأنين أمأير
ديناك اشتروا وزراءا بك أحاطت قد ،قال: إنك أعرابي يا : هات . قال قبلته

.فقال سااطعا ضوءاك يبقى أن وأريد ، ربهم بسخط ورضاك ، بدينهم
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ل لك هو العرابي فأجاب ، سايفك فهو ، لسانك جردت قد أنك : أل الخليفة
.    عليك

والي ذكاءا
على للئ مأملوءاة صرة وضع وقد نهر في يستحم كان امأرأ أن  يحكى

فجرى ، بها وطارت الصرة والتقطت حدأة ،فجاءات النهر ذلك شاطئ
مأؤمأل البلدة والي قصد ،ثم طيرانها وسارعة حركته لبطءا عجز حتى وراءاها

فأشار ، الحدأة طارت التجاهات أي : إلى الوالي فسأله صرته، له يجد أن
وأن ، أنحائها يجول أن وأمأره ، القرية رئيس الوالي ،فاساتدعى قرية إلي

، نعمة ذا أصبح فقيرا  رجل القرية رئيس فأحضر ، بؤس بعد أثرى بمن يأتيه
يوما وجدتها التي الللئ صرة : أين للرجل الوالي ،قال ذلك على فشكره

إلى وردها ، مأنه وأخاذها الوالي، نبوءاة .وصدقت عندي : هي فقال ؟ كذا
. صاحبها

    

واو على المتوساطة الهمزة
: التالي بالجدول المأثلة المعلم يعرض  ـ

المأثلة
الكلمة

المهموز
ة

مأوقع
الهمزة

رسامها سابب

إلى يتسرب التشاؤم تجعل ل
. نفسك

. المصلين المام يؤم
حجر من يلدغ ل المؤمن إن

. مرتين
. الغد إلى اليوم عمل تؤجل  ل

. بعباده  رؤوف الله إن
في وتدوينها السبورة على وكتابتها القاعدة لستنتاج السابقة المثلة المعلم يناقش ـ

. الطلب كراسات
شفوي: نشاط

. السبورة على وتسجل المعلم بمساعدة المهارة تمثل بكلمات الطالب يأتي
. رؤية ـ رؤوم ـ مرؤوس ـ بؤساءا ـ : لؤى مثل

: شفوي تدريب
: التالية الجمل في خاط تحتها التي الكلمات في واو على الهمزة سابب بين

وجه أكمل على واجبهم المخلصون   يؤدي .
يشاءا من بنصره يؤيد الله إن .
الغنياءا من  الضرائب تؤخذ .
الفساد بؤرة على القضاءا تم .
التشاؤم من خير التفاؤل .

: كتابية تدريبات
: التالية الجمل في واو على مأتوساطة بهمزة المهموزة الكلمات حدد ـ1

. النجاح إلى يوصلك له وإخلصك وطنك إلى انتماؤكا ـ أ    
. وفؤادي حبي كل لها بلدي ـ ب   
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. الجنة جزاؤه الصدق ـ ج  
. المساجد إلى الناس يسرع للصلة المؤذن يؤذن عندما ـ د  
. العلج سهل داؤكا هـ  
.   لنفسه يحب ما لخيه يحب حتى أحدكم يؤمن ل وـ  

: المتوساطة الهمزة فيها كلمات ثلث هات ـ2
. فتح بعد مضمومة ـ أ  
. ساكن بعد مضمومة ـ ب  
. ضام بعد مفتوحة ـ ج  
.  ضام بعد ساكنة ـ د   

: المعلم مأن تسمعها بكلمة التالية الجمل أكمل ـ3
) .          ( تؤدي أصحابها إلى المانة ـــــ أن الشرف من ـ أ  

) .            ( منشؤه القناعة وعدم الحرص زيادة ــــ البخل ـ ب
) المؤمنين ـ .              ( المؤمن ـــــــ أصدقاءاه يؤازر ـــــ ـ ج
) .    ( آباؤكا الوطنية في المثلة أروع وأجدادكا ــــ سجل لقد ـ د

:  المعلم مأن تسمعها التي بالكلمة التالية الفقرة أكمل ـ4
الخير بأن يؤمأن وكلنا ، والشقاءا البؤس على والهناءا السعادة يؤثر كلنا

الوساط في مأحترمأا ليكون إمأكاناته بكل ويدأب ، الشر مأن أفضل
أن يجب ،بل يكفي ل وحده التمني أن غإير ، فيه يعيش الذي الجتماعي

يألف ل ، اجتماعي كائن النسان لن ؛ الناس قلوب بين ليؤلف عمل يترجم
.   للمجرمأين عقابا السجن كان لما ،وإل وحيدا العيش

: التالية الجمل اكتب ثم ـاساتمع5
. القلوب تسر ـرؤيتك أ

. وجه خير واجبها الصالحة الزوجة تؤدي ـ ب
. يقرؤه كتابا أخي أعطيت ـ ج
. الدين يقرها ل ظاهرة التشاؤم ـ د
: عليك يملى مأا اكتب ـ6

لؤما مأن نفوساهم تألف ،ول إثم مأن أفئدتهم تبرأ ل الذين هم المشؤومأون
بؤرة ،وباطنهم وطهر براءاة ،ظاهرهم فكر وشرائعهم ، شر ،طبائعهم

، الكبائر تؤرقهم قلما ، لمآربك عنك وينأون ، لمآربهم ،يؤمأونك فساد
. الصغائر مأنهم وتنال
:  بيتي نشاط

بين ،ثم واو على متوسطة همزة ذات كلمة على منها كل تشمل كلمات خمس اكتب
. رسمها سبب

: المنظور المألءا
: قصير اخاتبار ـ

: التالية الكلمات واكتب اساتمع
. مؤامرة ـ يؤيد ـ تؤخذ ـ يؤلم ـ مؤتمر

الحق المؤمأن
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بالخوف الشعور به يقاوما سالحا بأقوى يتسلح الذي  هو الحق المؤمأن إن
الحق قول على يقدما فتجده ، قلبه في التي اللؤلؤة هو فاليمان ، والقلق

والعمل الحب يملؤها نظرة الحياة إلى وينظر ، ربه إل يخاف ل ، له مأؤيدا
يقبل فهو ، فيه يحيا الذي المجتمع خاير أجل ومأن ، نفسه إساعاد أجل مأن

وهو ، مأعلومأا كتابا أجل لكل أن يعلم لنه ؛ التفاؤل شعاره ، الحياة على
. مأكتوب فيها حظه وأن ، مأرساوما حياته حظ أن يؤمأن

الشباب
والفعالة البناءاة اليد لنهم ؛ الوطن يؤثرهم الذين المأة عدة هم الشباب

؛لنهم المكنونة كاللؤلؤة بهم يعتز الذين المأمأول الغد رجال وهم ، فيه
،ناذرين مأحتل أو مأعتد يدخاله كيل حدوده بأجسامأهم ويسيجون يؤازرونه
السااس يصنعون الذين ،وهم الساتقلل يمس ؛كيل للشهادة أنفسهم

العظيمة بأعمالهم ؛لنهم نقيصه عليهم تؤخاذ ،ول الكريمة للحياة المتين
.      المأم بين خافاقة أعلمأه ،ويرفعون الوطن يبنون

: الساتماعي المألءا

:  قصير اخاتبار
: التالية الكلمات في واو على الهمزة رسام سابب بين
 لؤم – شؤون – يؤكد – مؤرخ – يؤتي

مأنجاة الصدق
يؤمأن صالح رجل إلى فالتجأ ، ظلموه قد أعداؤه وكان ، برئ امأرؤ هرب

في يخبئه أن إليه وطلب ، مأؤازرة إلى يحتاج مأن ويؤازر ، والحق بالعدل
، الخارج في ضوضاءا سامع ،ولكنه العداءا هؤلءا يراه ل حتى أمأين مأخبأ

وصل وعندمأا ، القش بعض عليه ألق ،ثم يختبئ أن الفتى مأن فطلب
أنه فظنوا ، المخبأ على ودلهم ، هنا : إنه لهم ،قال عنه ساألوه العداءا
. وانصرفوا ،فتركوه بهم ويهزأ مأنهم يسخر

السالمأي المجتمع
، الرحمن جند أتباعه ، ورساوله بالله اليمان ،وبناؤه التقوى أسااساه مأجتمع

ويؤثرون ، واجبهم يؤدون ساواساية فبه الناس ، الشيطان أعوان وأعداؤه
إل عجمي  على فضل لعربي ليس ، مأصالحهم على الخارين مأصالح

الفرص فيه تتكافأ ، رساوله وسانة الله كتاب مأنشؤه والحكم ، بالتقوى
يعطي حتى القوى هو والضعيف ، مأنه الحق يؤخاذ حتى الضعيف هو ،القوى

، بالله  إيمانا تزيده والمحن ، تماساكا تزيده المزايا هذه ، كامأل حقه
. الحسنة والموعظة بالحكمة ربهم إلى يدعون ، وصلبة قوة والشدائد

:  الخاتباري المألءا
: قصير اخاتبار

: التالية الكلمات في واو على الهمزة رسام سابب بين
أرؤس. ـ يؤرق ـ لؤلؤ ـ أؤتمن ـ فؤاد
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الفيل حادثة
بعاما يؤرخاون فأصبحوا العرب تاريخ في خاطيرا دورا الفيل حادثة لعبت
في يمرون ، العرب قلوب في مأهابة ورؤساائها لقريش وأصبح ، الفيل

، المقدساة بمكانتهم اعتزازا رؤوساهم رافعي ، مأطمئنين آمأنين أسافارهم
أن وبعد ، إليه يطمحون كانوا مأا وهذا ، كلها الجزيرة أنباؤهم غإطت وقد
الذي العاما باعتباره العاما هذا يذكرون المؤمأنون أصبح السالما فجر بزغ
أمأة إلى مأتناحرة قبائل مأن العرب حول الذي العظم الرساول فيه ولد

لعرب ا تفرق يؤلمنا مأا ولشد ، لها المعاصرة المأم أقوى تخشاها مأؤتلفة
، السالما صدر عصر إلى المأة هذه فيه  تعيد يوما إلى ونتوق ، والمسلمين

 البشرية حياة في مأؤثرا الحنيف ديننا ويصبح

الوحدة في القوة
، مأروان بن الملك عبد جيش رؤسااءا أحد ، صفرة أبي بن الملهب أشرف لما

تنفعهم التي النصائح لهم ،فبذل السبعة أبناؤه حوله اجتمع ، الوفاة على
أن مأنهم ،وطلب مأجتمعة رمأاحهم بإحضار أمأرهم ثم ، والخارة الدنيا في

: لهم يقدروا،فقال فلم ، بأصغرهم مأبتدئا ، فواحدا واحد يكسروها
، كبير عناءا بدون ،فكسروها ويكسره رمأحه واحد كل وليتناول فرقوها

مأجتمعين دمأتم فما ، الرمأاحا هذه مأثل مأثلكم أن : اعلموا لهم قال ذلك فعند
اخاتلفتم إذا أمأا ، غإرضا أعداؤكم مأنكم تنال ل بعضا بعضكم يعضد ومأؤتلفين
أصاب مأا ويصيبكم ، أعداؤكم مأنكم وتتمكن أمأركم يضعف فإنه ، وتفرقتم

. قوة فالتحاد ، الرمأاحا
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) ( نبرة ياءا على المتوساطة الهمزة
: كالتالي السبورة على المأثلة المعلم يعرض ـ

المأثلة
الكلمة

المهموز
ة

مأوقع
رسامها ساببالهمزة

. الخوان يعرف الشدائد عند ـ1أ
أحق الناس :أي الرسول سئل ـ2

.  : الم .فقال المرءا بصحبة
الصالح بالعمل تبدئي إن ـ3ب

. واحترامهم الخرين حب تكسبي
على يجترئون للذين سنتصدى ـ4

. بكرامتنا المساس
منظمة المتحدة المم هيئة ـ5ج

.  دولية
. إليك يسيئون من إلى أحسن ـ6

. رعيته عن مسئول الحاكم ـ7د
. والوشاح المئزر الحاج يرتدي ـ8

   
: شفوي نشاط

. السبورة على وتسجل المعلم بمساعدة المهارة تمثل بكلمات الطالب يأتي
. شئت ـ جئت ـ ـاستئناف بئر ـ اطمئنان ـ : فئران مثل

في تدوينها و السبورة على كتابتها و القاعدة لستنتاج السابقة المثلة المعلم يناقش
. الطلب كراسات
:  شفوي تدريب

فيما خاط تحتها التي الكلمات ) في ( نبرة ياءا على الهمزة رسام سابب بين
: يلي

لا يهنئون الجيران جاءا . بنجاحه محمد
غنمه على الذئاب يخشى الراعي .
الشارع في القاذورات رؤية من يشمئز كلنا .
الموت   ذائقة نفس كل .
المة بشئون يعنى القائد .

: كتابية تدريبات
:  يلي فيما ياءا على مأتوساطة بهمزة المهموزة الكلمات حدد

. خانك من تخن ل و ائتمنك لمن المانة ) أد أ
. المحبة خزائن الكرام ) أفئدة ب

. اللم من يئن ج) المريض
لا تعش الحق د) قل . النفس مطمئن هادئ

:   المتوساطة الهمزة فيها كلمات هات
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. بالكسر ) متحركة أ
) . حركتها جنس من مد تلها و ( مضمومة واو بعدها و بالضمة ) متحركة ب

. ساكنة ياءا بعد ج) مفتوحة
. تثنية ألف بعدها و ساكن بعد ) مفتوحة د

. تنوين ألف بعدها و ساكن بعد ) مفتوحة هـ

:  المعلم مأن تسمعها بكلمة التالية الجمل أكمل
 .                          أسئلة سهلة .  المتحان  ………) كانت أ

  .      مسئولية الوطن بناءا في .. كبرى ………يتحمل ) الشباب ب
 البائع – .           بئس الغش ………… به يتصف ) ………… ما ج
 .      يهيئان لولدهما السعادة أسباب .. كل ………) الوالدان د

:  المعلم مأن تسمعها التي بالكلمة التالية الفقرة أكمل
اا تكن : ل بني " يا اا دمأت مأا أحد على عبئ على احرص و  ، العمل على قادر
اا تعتبر هيئتك أن اعلم و ،   رديئة ل طيبة سامعتك تكون أن شخصيتك مأن جزءا

اا تعش ، مأظهرك حسن على فحافظ ، اا ساعيد ".  مأحترمأ

:  التالية الجمل اكتب ثم اساتمع
لا تعمل ا) ل . عليه تلم شيئ
لا كن و شئت من ابن ) كن ب . مؤدب
لا تكن ) ل ج . عملك في بطيئ
. المثلج الماءا تشرب فل ظمئت ) إذا د

. بالفواكه المتوسط البحر بيئة ) تشتهر هـ

: عليك يملى مأا اكتب
انتقلت إذا تيئسون : هل الحياة يودع هو و لبنائه الصالحين أحد " قال
بيائسين : لسنا قالوا ؟ الرحمن حمى مأن فيئه يظلني آخار عالم إلى عنكم

و بالتقوى زودتنا لقد نفسك به زودت بما زودتنا قد دمأت مأا بائسين ل و
". الله طاعة

:  بيتي نشاط
ثم ياءا على متوسطة همزة ذات كلمة على منها كل تشتمل مفيدة جمل خمس اكتب

. رسمها سبب بين

:  المنظور المألءا
:  قصير اخاتبار
: التالية الكلمات اكتب و اساتمع

لا – الناشئين – فوائد – أفئدة – ( رئة ) عبئ
 

العمل
تتنافس به ، البقاءا و الوجود قانون إنه ، كوكبها و الحياة شريعة العمل

اا أصغرها مأن ، بأكملها الحية الكائنات اا أجلها إلى شأن هذا النسان . و قدر
به حري الراقية مأواهبه و الخلق بعقله المخلوقات ساائر عن المميز الكائن

اا أكثر يكون أن اا عمله يكون أن على للعمل حب فهو ، المحبة و بالثقة مأليئ
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واجبه أداءا عن العضو هذا تعطل فإن ، وظيفته له بشري مأجتمع في عضو
اا النسان حمل العمل إهمال فرب ، المجتمع تصدع اا عبئ أن بديهي و ، مأسيئ
البطالة و ، الظلمات يبدد الجيد فالعمل ، مأتنافران شيئان البطالة و العمل
اا تعتبر . الوطن على عبئ

الكتاب صحبة
بالجابة بخل شيءا عن سائل إذا مأن مأعارفه و النسان أصدقاءا مأن يكون قد

و اللئاما كثرة الزمأان هذا مأظاهر مأن أصبح فقد ، الحقيقة إخافاءا تعمد أو ،
اا هناك لكن و ، الكراما قلة اا و صاحب و ، به صلتك وثقت إذا عنك يتخلى ل احد

الصاحب .  ذلك ثناياه في و أحشائه في يخبئه مأما بشيءا عليك يبخل ل
و العلماءا مأرجع و الناشئين إفادة مأجال فهو ، الكتاب هو الصادق الثقة

تمل ل بصدق عليه أقبلت إذا ، الدارساين و الباحثين مأوئل و ، المدققين
سايرة يقرئك و ، العالمين أخابار لك ينقل فهو ، مأطالعته تسئمك ل و مأنه

اا صحبته على فكن اليقين النبأ العلم عن ينبئك و الولين باقتنائه و ، حريص
اا . المعرفة و الخير مأنه تنل و ، عوائده مأن تجني و بفوائده تظفر ، مأهتم

:  الساتماعي المألءا 
: قصير اخاتبار

: ياءا على مأتوساطة همزة على تشتمل مأناسابة بكلمات التالية الجمل أكمل 
أمس . بالغيوم ………الجو كان .
من شربت .. و ………من تنسمت فقد وطني أحب ………… .
المنافقين ل و ………… تصادق ل .
التحصيل ………لـ خاصة تدريبات المعلم أعد .. .
أبوا أم ………… اليهود رغم فلسطين عاصمة القدس ستبقى .

الميكروبية الحروب
جيشه كل ) فقد ( بربروساا المأبراطور أن الحروب الوبئة كتاب في جاءا 

تلك في السبب هي التيفوس حمى كانت و ، رومأا على اساتيلئه بعد
بعد سالحا أخاطر الميكروبية الحروب فتعد الحديث العصر في . أمأا الكارثة

اساتعملت لو المرئية غإير السالحة هذه إن ، الموجهة القذائف و الصواريخ
وباءا . إن الرضية الكرة على للحياة أثر كل على لقضت واساع نطاق على

ال الطاعون العصور في البشر مأن اللف مأئات على قضى الذي مأث
فإنه لذا و ، للنسان المدمأرة المستقبل حروب في يستخدما قد الوساطى

يكتشفوا أن المتحدة المأم هيئة طريق عن مأكان كل في العلماءا واجب مأن
يعم حتى ضميره أمأاما دولة رئيس كل يضعوا و ، الحروب هذه فظائع
.  الدنيا ربوع السلما
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بنفسك نفسك قوما
التي العمدة أحد المستقبل في تكون قد أنك : اعلم الناشئ الطالب أيها 

نفسك تهيئة على الن مأنذ فاعمل ، مأجتمعك و وطنك بناءا عليها يقوما
عليه تكون أن ترغإب بما اللئق المركز لتبوئك توطئة ، المستقبل لمهمات

أخاطاءاك تقوما و سايرك خاطة تعد أن عليك ذلك أجل مأن و مأنزلة و مأكانة مأن
اا الخارين مأع سالوكك و ، دراساتك أسالوب في اا و صغار مأع لتقم و ، كبار

الفائزين مأن تكون بذلك و ، احتراما و تقدير و وئاما و مأودة علقات الجميع
. الموفقين و

:  الخاتباري المألءا
: قصير اخاتبار
: التالية الكلمات اكتب و اساتمع

)  وئيد – وئام – ائتمر – تائبين – قارئان – شيئان – اللجئون – مشيئة – ( جريئون

الصدقاءا اخاتيار
في و الصفات و الطباع في توأمأان لنكما بسلوكك أخابرك بصديقك جئني

اا كان فإن ، العادات و الخالق اا ، للسوءا كاره اا الشر عن نائي ، للعهد حافظ
اا اا للوداد ذاكر إن . و مأثله كريم فأنت ، أصدقائه و زمألئه نحو للواجب مأؤدي
اا كان اا ، طباعه في لئيم اا ، خالقه في دنيئ اا ، ألفاظه في بذيئ ، هيئته في رزي

و ، المجتمع بوجودها يســعد ل و ، الفئــدة لها تطمئن ل فئة مأن فأنت
ففي  عنك، يتخلى ل و الشدائد وقت مأعك يقف الذي هو الحق الصديق
. الخاوان تعرف الشدائد

المأمأون أخالق
اا : كنت قال ، أكثم بن يحيى حكى و ، فعطش المأمأون عند ليلة ذات نائم
، نومأي على ينغص أن خاوف نائم أنا و ، يسقيه بخادما يصيح أن امأتنع لكنه

و بينه و ، الماءا مأوضع أتى حتى ، أصابعه رؤوس على يمشي قاما قد فرأيته
على  عاد شرب لما و ، خاطوة ثلثمائة نحو الماءا فيه الذي المكان بين

اا خاطوات فخطا فيه أنا الذي الفراش مأن قرب حتى أصابعه رؤوس خاائف
كان : كيف لي قال ، الصبح كان فلما فراشه إلى صار حتى ينبهني لئل

حبب و ، أنبيائه بأخالق خاصك قد الله إن ، مأبيت : خاير قلت  ؟ صاحا يا مأبيتك
. عليك أتمها و ، النعمة بهذه الله فهنأك ، سايرتهم إليك

ألف على المتوساطة الهمزة
 التالي الجدول خالل مأن المهارة المعلم -يناقش

الكلمةالمأثلة
المهموزة

مأوقع
الهمزة

رسامها سابب

عظيم شأن العربية للمة - كان1أ
. وحدتها أيام

عند عشه إلى الطير يأوي-2
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. المساءا
الشر عن بنفسه ينأى - العاقل3ب

.
تربية في كبير أثر للمرأة- 4

. الطفال
. العرب صدع السلم رأب- 5ج

. الجارحة الطيور من - الحدأة6
: شفوي نشاط

). أأكتب – لل – مأهول – فأر-  : ( رأب مثل إنشائك من المهارة تمثل كلمات هات
 الطلب كراسات في وتدوينها السبورة على وكتابتها القاعدة استنتاج

 شفوي -تدريب
: ألف على يلي فيما خاط تحتها التي الكلمات في الهمزة رسام سابب بين

والنجاح التوفيق لكم الله سألت .
المذاكرة المجتهد يسأم ل .
والحسان بالعدل يأمر الله إن .
أهلها على وتسلموا تستأنسوا حتى بيوتكم غير بيوتا تدخلوا "ل .

: كتابية تدريبات
: يلي مأما ألف على مأتوساطة بهمزة المهموزة الكلمات حدد

الله مخلوقات في يتأمل أن المؤمن على .
فقتله فجأة الفارس على الجبان انقض .
العام لهذا القدم كرة كأس ببطولة نادينا فاز .
الرض حرث في الفأس الفلح استخدم .

همزتها تكون بحيث ألف على الكلمة وساط مأهموزة كلمات عندك مأن هات
:

مفتوح قبلها الذي والحرف مفتوحة .
ساكن صحيح قبلها الذي والحرف مفتوحة .
مفتوح قبلها الذي والحرف ساكنة .

: المعلم مأن تسمعها بكلمات التالية الجمل أكمل
) .              ( مسألة الرياضايات في سهلة ــــ إجابة عن المهمل أ- يعجز
)  الله.                                              ( سألت فاسأل ـــــ ب- إذا

)  .                                                     ( يأبى الذل ـــ ج- الحر
) اليأس– .                     ( يأس ـــــ مع حياة ول ، الحياة مع ــــ د- ل

: المعلم مأن تسمعها التي بالكلمة التالية الفقرة أكمل
يأتي حتى ينتظر ولم ، به فرأف ، الطريق وساط يتألم حمارا غإلما رأى

ألمه وطأة مأن التخفيف على ليعمل جانبا يأخاذه أن على حرص ،بل صاحبه
الغلما فحزن ، ومأات الرض على فجأة وقع حتى قليل يسحبه كاد مأا ولكن ،

وليس جهدك بذلت فقد تحزن له: ل فقال المارين أحد ورآه ، شديدا حزنا
. تفلح لم أنك عيبا

:  التالية الجمل اكتب ثم اساتمع
السوءا أصحاب عن بنفسه ينأى العاقل .
المرور حركة فعطل فجأة المطر هطل .
السلم بتأثير العرب عند بالثأر الخذ عادة ماتت .
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الخطأ من تسلم إجابتك في تأن .
المقررة القصة من جزأين ذاكرت .
الصف دخول قبل استأذن .

: عليك يملى مأا اكتب
تلة رأس على يقع بيتا لنا اساتأجر لذلك ، الضجة على الهدوءا والدي يؤثر

جميع فيها غإرسات ، جميلة حديقة بمنزلنا تحيط ، المدينة عن بعيدة
إخاوتي مأع الحديقة إلى صباحا كل أنزل ، العطرة الزهار ة المثمرة الشجار
أو اليابسة الغإصان بها أشذب فأساا أحمل وقد ، مأختلفة ألعابا ،فنلعب

تخيم حيث البيت إلى أعدو مأأخاذ، كل مأني التعب يأخاذ وعندمأا الفاسادة
. الطمئنان ويعم السعادة

: بيتي نشاط

: عندك مأن جملة في التالية الساماءا مأن اسام كل مأفرد هات
)  مأرب – مكافأت – آراءا – ( مسائل

0: المنظور المألءا
: قصير -اخاتبار

ألف على مأتوساطة همزة على تشتمل مأناسابة بكلمات التالية الجمل أكمل
:
. بالعدل ـــــ تعالى الله إن – أ

. الله مخلوقات في ـــــ ب- المؤمن
. بقوة ـــــ ج- السد

 

الرجال فضل يظهر الجدال عند
في فاق حتى ويؤدبه يعلمه ، التأديب حسن مأؤدب له كان كسرى أن روى

أثناءا يومأا فضربه ، الرؤسااءا مأن رئيس كل فوق الدب في وصار ، العلوما
كسري عليه فحقد ، الضرب فأوجعه ، ذلك إلى يؤدى ذنب غإير مأن التعليم

المؤدب قائل: أيها وساأله المعلم اساتحضر الملك ولى فلما ، شديدا حقدا
رجوت العلم ترغإب رأيتك : لما فقال ؟ كذا يوما ضربي على حملك الذي مأا
 لئل الظلم طعم أذيقك أن فأحببت أبيك بعد الملك لك

. قدره ،وأعلى شأنه ،ورفع تأديبي أحسنت :لقد كسري .فقال تظلم

التصرف حسن
مأن العامأة زي في مأتنكرا ،فخرج فيه الناس رأى يعرف أن الحجاج أراد

حتى يحادثه ،وأخاذ مأنه دنا حتى ،فتريث يقترب شيخا بعد عن ،فرأى الشعب
النشأة وضيع :إنه الرجل ؟فقال الحجاج في رأيك :مأا ساأله ثم ، إليه اطمأن

قال ،ثم ساؤاله عن الحجاج .فأساف الشر عن يتأخار ول ، الخير عن ،ينأى
على الشيخ .فأجابه الحجاج : أنا له ل. فقال ؟قال أنا مأن :أتدرى للشيخ
يوما كل بالذهول أصاب ، القرية هذه مأجنون عامأر بن زيد : وأنا قائل الفور
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، الحجاج .فضحك أقول مأا على الناس يؤاخاذني ،فل الساعة هذه مأثل في
. عنه وعفا

: الساتماع المألءا
: قصير -اخاتبار
: التالية الكلمات اكتب ثم اساتمع
) رأى – رأس – مسألة – ( مأوى

وسامو تواضع
: مأنها العبرة ونأخاذ ، مأعناها ؛لنتأمأل عندها نقف التي الدروس روائع مأن
إليه يأتي ، التواضع في قدوة كان – وسالم عليه الله صلى – الله رساول أن

أنه حتى ، بحالهم ويرأف ، صغارهم ويداعب بهم ويأنس فيكرمأهم الناس
يسمح كان أنه إذا ، التواضع في أعلى مأثل وكان ، ألعابهم عن يسألهم
ويعامألهم ، خادمأه في الخير يأمأل وكان ، دابته على وراءاه بالركوب لصحابه
. حسنة مأعامألة

الطائي حاتم
في وله ، الطائي حاتم أجوادهم أشهر ومأن ، والكرما بالجود العرب اشتهر

عن فسألهم ، الطريق في جماعة مأرة حاتم قابل ،فقد عجيبة أخابار الجو
وإبلي الطعاما عن : أتسألون غإفال ؟ طعاما مأن : هل ،فقالوا حالهم

مأن نقنع : كنا أحدهم فقال ، البل مأن ثلثة لهم  فنحر قاما ثم ؟ أمأامأكم
رأيت : إني حاتم فقال ، واحدة بناقة البل مأن ونكتفي ، باللبن الطعاما
مأا مأنكم كل يذكر أن  أردت و ، مأتباينة البلدان أن فظننت  مأختلفة وجوها

بها فضله وساجلوا ، بها امأتدحوه أشعارا فيه ،فقالوا قومأه إلى عاد إذا رأى
لشأنهم.  وانصرفوا ،

 الخاتباري المألءا
: قصير اخاتبار
)  يأس– تأمل – رأيت – ( جرأة

 

الفلحا
ثم ، ولوازمأه زاده يحمل ، ساأما دون ، الفجر إطللة مأع الفلحا يستيقظ

في يعمل وهناك ، ربه مأن والرزق العطاءا مأتأمأل ، حقله إلى مأنزله يغادر
،ويؤمأن التوفيق الله يسأل مأؤمأن رجل إنه ، وزراعتها الرض فلحة

أسارته أفراد عن البؤس شبح ولبعاد ، العيش لقمة تأمأين أجل مأن بالكفاحا
مأن يواجهه مأما يشكو ول يسأما ل يأس بدون يعمل . وتراه ومأجتمعه

. عليها مأن وإساعاد الرض هذه إحياءا في هامأا دورا للفلحا إن حقا ، مأتاعب
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شأنه وتعظيم ، به المأر وتؤكد ، بالعهد بالوفاءا تأمأر السماوية الديان جميع
أداءا .والعهد الغادرين وتكره ، عنه النهي في وتشتد الغدر عن تنهي كما ،

يفي أن عاهد فكأنما عمل تولى فمن ، النسان عمل يقضيه الذي الواجب
بالدين آمأن ومأن ، العهد خاالف فقد يفعل لم فإن ، الكمل الوجه على به

نقض فقد يفعل لم فإن ، بنواهيه وينتهي ، بأوامأره يأتمر أن عاهد فقد
: وتعالى سابحانه – الله قال ، والناس الله عند مأذمأوما العهد . وناقض العهد

" . عاهدتم إذا الله بعهد " وأوفوا

والقطع الوصل همزة
    

: السلوكية  الهداف
خلل من الملءا قطعة تتضمنها التي والقيم المعاني لهم فهمه عن الطالب يعبر

. شفهية أسئلة بإجابة الصامتة القراءاة
ضابطا الكلمات بنية ضابط مع للمعنى متمثلة جهرية قراءاة القطعة الطالب يقرأ

. سليما
والقطع الوصل همزتي على تحتوي التي الكلمات القطعة من الطالب يستخرج

،أدعى).      أدهش ، ( امرأة نحو
جيدا تحليل المثلة الطالب يحلل .
تعبيره من أخرى بأمثلة المثلة الطالب يحاكي .
في رغبة السبورة على وتسجل والقطع الوصل همزة كتابة مواضاع الطالب يذكر

. للقاعدة الوصول
شرحت التي المهارة لجوانب شامل تدريب خلل من تعلموه ما الطالب يطبق

تعلم مقدار خلله من المعلم ويتعرف ، ويرصد يصحح مرحلي اختبار صورة علي
. للمهارة تعلمهم في النقص جوانب ويحدد ، الطالب

: مألحظة
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قطع علي والتطبيق المناقشات في والمشاركة التدريب التلمأيذ يمارس
اخاتبارية قطعة خالل مأن ويؤدونها المهارة مأن يتمكنوا حتى مأختلفة
. للمهارة الحصص مأجموعة نهاية في مأناسابة

النشاط ألوان
 
: الولى الحصة 

:  تمهيدي نشاط
: السبورة على التالية المأثلة المعلم يكتب

الطفال من أسلم من أول طالب أبي بن علي .
عظيم شأن العربية للمة كان .
القلوب تسر رؤيتك إن .
بسلوكك أخبركا بصديقك جئني .
مفيدا استغلل فراغه وقت العاقل استغل .

. جهرية قراءاة قراءاتها ثم التلمأيذ جانب مأن صامأتة قراءاة المأثلة قراءاة
، المهموزة الكلمات مأن مأجموعة على وتشمل المأثلة مأن مأجموعة أمأامأك

لها المناسابة القائمة في  همزة تحتوى كلمة كل تصنف أن إل عليك ومأا
: التدريب أسافل

 
وساط ألف على الهمزة
 الكلمة

وساط واو على
 الكلمة

الق
 طع

الوص
 ل

وساط ياءا على
 الكلمة

 
 والقطع الوصل : همزتا هو اليوم موضاوعنا

أمأاما السبورة على أو إضافية لوحة على التالية المأثلة تعرض
التلمأيذ. 

صامأتة قراءاة المأثلة التلمأيذ يقرأ .
جهرية قراءاة المأثلة التلمأيذ يقرأ  .

:  المقترحة المأثلة
. الوصل أول: همزتا       
.  الحسنى الله أسماءا من اسم  )  أ- الرحمن1(        

. واحدة   وابنة واحد ابن له امرؤ ب- هذا              
. البنات من   واثنتان البناءا من اثنان لها امرأة ج- هذه              

. تحقيقه على واعمل     ، هدفا أمامك   اجعل )  أ- 2(       
.  بالله فاستعن استعنت ب- إذا             
. كبيرا احتراما المعلمين التلميذ ج- يحترم             

ابن – امرأة – امرؤ –  ) ( اسم1(  المجموعة في خط تحتها التي الكلمات تأمل –
) . اثنتان – اثنان – ابنة

وصل بهمزة بدئت                                   ؟ أولها تجد ماذا 
ل            ؟ وبقوة واضاحا نطقا ونطقت لفظت هل 
الكلم في درجت لنها                               ؟ بقوة تنطق لم فلماذا 

57



وصل همزة نسميها                 ؟ الحالة هذه في الهمزة تسمي فماذا 
؟ توجد وأين ؟ بها يقصد فماذا

 ) .2(  المجموعة أمثلة مع وهكذا
:  وهي ، التلميذ قبل من القاعدة استقراءا
:  الوصل همزة
وصله أثناءا تظهر ل ولكنها ، الكلما بدءا في النطق في تظهر التي هي         

) . الوصل ( ألف وتسمى همزة بدون ألف وترسام
:  مأواضعها

).  : ( التلمأيذ مأثل ، ) التعريف ( أل في توجد
) . اثنتان – اثنان – امأرؤ- امأرأة – ابن – : ( اسام وأشهرها ، الساماءا بعض
– ( عمل ) ، اكتب – ( كتب مأثل ، ثلثي مأاضيه الذي المأر فعل في تظهر
) .  اعمل
مأثل ، ومأصدرهما وأمأرهمها والسداساي الخماساي مأاضي في تظهر

 ) ، احترامأا – ( احترما
) .  اساتعانة – ( اساتعان      

. القطع : همزة ثانيا
.  التفوق جائزة الفائز   أخذأ-  
.   إنفاقا المحتاجين مساعدة في ماله المؤمن أنفقب-  
.  القريب إنصافك البعيد أنصفج-  
.  الصغير على أعطفو ، الكبير   أحترم د- أنا 

" . يتقنه أن عمل أحدكم عمل إذا يحب الله إنهـ" 
:  أجب ثم ، فيها خط تحتها التي والكلمات السابقة المثلة تأمل

؟ سبق فيما خط تحتها التي الكلمات بدئت بماذا 
؟ كتبت وهل ؟ واضاحا نطقا الهمزة هذه نطقت هل
؟ توجد وأين ؟ الهمزات  هذه مثل تسمي ماذا 

:  وهي ، التلميذ قبل من القاعدة استقراءا
:  القطع همزة

في أما الكلما بدءا في أكانت ساواءا بقوة النطق في تظهر همزة هي        
– ( الواو مأثل الحروف بأحد بسبقها مأنها والتأكد فحصها ويمكننا ، وصله
) .  الباءا

:  في وتوجد  
) . : ( أخاذ مأثل ، الثلثي الماضي الفعل -أول1      
– أنصف – ( أنفق مأثل ، والمصدر والمأر الماضي الرباعي الفعل - أول2      

) .  إنفاقا
.  القطع همزة في إليها المشار الساماءا  - كافة3  

. ) التعريف ( أل عدا مأا -الحروف4      
وتناقش تكتب ثم وصل أو قطع همزة أولها بكلمات – المعلم ويساعدهم – الطلب يأتي

 .
:  قصير اخاتبار

مأع ، التالية الكلمات في وصل أو قطعا كونها حيث مأن الهمزة نوع حدد
.  السبب بيان

)  أقام – ادع – ادرس – أكرم – اختلف – ( امتحن               
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السببقطع همزةوصل همزة

:  بيتي نشاط
.  السبب ذكر مأع يلي فيما خاط تحتها التي الكلمات في الهمزة نوع بين

.  مصروفك من   ادخر-1    
.  دائما ربك اذكر-2    
.  الفضاءا غزو النسان استطاع-3    
.  أقاربك إلى أحسن-4    

:  الثانية  الحصة
.  الولى الحصة في التلميذ تحصيل مدى من للتأكد

:  قصير اخاتبار
الكلمة تحت وخاطين ، وصل بهمزة بدئت التي الكلمة تحت واحدا خاطا ضع

 يلي فيما قطع بهمزة بدئت التي
عليك حقوق لها امتك .
إحسانا وبالوالدين 
عظيما انتصارا القائد انتصر  .
اثنتان بنتان لها امرأة هذه  .

لخاطائهم الطلب وتصويب ، السابق البيتي النشاط ومأناقشة مأتابعة
.  ساماعا

:  المنظور المألءا
التلميذ:  أمام تعلق ثم إضاافية لوحة على القطعة تكتب

مأات أن يلبث ولم ، برأساين طفل ولدت امأرأة أن الصحف بعض في قرأت
فلم أنا أمأا ، والكثيرين أنا ، الخبر هذا أدهشني وقد ، النور عيونه رأت حين

مأا المخلوقات عجائب مأن رأيت حين الحقيقة أدركت أن بعد كثيرا يدهشني
لهم ولكن ، واحد برأس يولدون رجال . رأيت ذلك مأن العجب إلى أدعى هو

يمرغإونها أنوفهم على يزحفون رأيتهم ، اثنين ولسانين اثنين وجهين
إلى الربع على يدبون رأيتهم ، إليهم جيب كبير فكل ، الزلفى بتراب

بالمديح الواحد لسانهم فيديرون ، الناس مأن والمتنافرين المتخاصمين
هرعوا صرفتهم إذا حتى ، خاصمك على يصوبونها والشتيمة ، لك يصوغإونه

وأداروا ، إليك الخار وجههم فأداروا ، يغتابونه هنيهة مأنذ كانوا الذين إلى
.  فيك الثاني لسانهم

: التالي النحو على السابقة القطعة تناقش
؟ السابقة للقطعة مناسبا عنوانا ضاع 
؟  ( لسان جمع وما ) ؟ ( المتنافرين مضاد وما ) ؟ ( الزلفى معنى ما( 
؟ الصحف بعض في نشر الذي الخبر ما 
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؟ والوجهين باللسانين يقصد ماذا 
؟ ذلك سر وما ؟ الكاتب دهش هل 
؟ للمتملق الكاتب تصوير في رأيك ما   
؟ الشتيمة ) مع ( يصبونه ولفظة ، المديح ) مع ( يصوغونه لفظة الكاتب اختار لم 
؟ القطعة من المستفادة القيم ما 

: التالي النحو على المهارة تناقش
وصل بهمزة تبدأ التي الكلمات حدد .
ذلك سبب وما الكلمات هذه نوع بين  .
قطع بهمزة تبدأ التي الكلمات حدد  .
الشكل بهذا همزتها كتابة ومناسبة ، الكلمات نوع بين  .
التالي الجدول أكمل ، القطعة إلى بالرجوع  :

 القطع همزة الوصل همزة
السببنوعهاالكلمةالسببنوعهاالكلمة

:  التالية السئلة على الجابة خلل من القاعدة مراجعة -تتم
؟ وصل همزة همزتها تكتب التي السماءا ما 
؟ قطع همزة همزتها تكتب التي السماءا ما 
؟ وصل همزة همزتها تكتب التي الفعال ما 
؟ قطع همزة همزتها تكتب التي الفعال ما 
؟ وصل همزة همزتها تكتب التي الحروف ما 
؟ قطع همزة همزتها تكتب التي الحروف ما 

قراءاتها تعاد ثم الفواصل مأراعاة مأع التلمأيذ على السابقة القطعة تملى
.  فات لما اساتدراكا

.  المعلم وبإشراف الذاتي بالتصحيح التلمأيذ فيقوما القطعة تكشف
.  الطلب يعانيها لزال التي والصعوبات الخاطاءا ترصد
:  بيتي نشاط

) الكلمات المعلم ( يحددها الفقرة من ) واستخرج المعلم ( يحدده القراءاة كتاب افتح 
.  السبب وذكر نوعها بيان مع همزات على تشتمل التي
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:  الثالثة الحصة
:  التالي القصير الختبار إجراءا يتم

:  قطع همزة أولها مأناسابة كلمة يلي فيما النقط مأكان ) ضع أ
.  الله على متوكل الزارع  -ـــــ1     
.  فيه ــــــ قد الذي المال المصرف من والدي - ـــــ2      
.  اللئق وـــــبالمظهر الصنعة ـــــ بـ عماله طالب المصنع صاحب - ـــــ3      

:  وصل همزة أولها مأناسابة كلمة يلي فيما النقط مأكان ) ضع ب
.  كثيرا ذكرا الله - ـــ1      
.  دروسه في التلميذ - ــــ2      
.  المنكر عن وـــــــ بالمعروف - ــــــ3      

لخاطائهم الطلب ،وتصويب السابق البيتي النشاط ومأناقشة - مأتابعة
.  ساماعا

:  المسموع المألءا
. عرضاها دون التلميذ على التالية القطعة تقرأ
يجدها التي  اللذة هي00صنعته الصانع إتقان فهي بالذات السعادة  أمأا

صنعة  كل00 الكمال مأن يمكن مأا غإاية على عمله إتماما في النسان
يتابعها أن وشرط ، يتقنها أن شرط مأقدساة شريفة هي النسان يتخذها
مأثل جميلة مأكتبة يصنع النجار أن . وعندي وحكمة وحذق واساتقامأة بنشاط

اا عمل يحسن ل الذي الديب مأن أشرف هو ، شريفة صنعة لك . اتخذ مأفيد
عن تستعن وثبات وقناعة باساتقامأة ومأارساها ، اساتطعت مأا وأتقنها
الجاهل ينهك التي السعادة ، الناس جمهور يطلبها التي الفاسادة السعادة

. مألحقتها في قواه

:  الشفوية المناقشة
:  يلي مما للقطعة الرئيسة الفكرة -اختر1   
.  العمل .  ( ج) إتقان الحقيقية .    ( ب) السعادة واجب ) العمل ( أ    

)  حكمة ـ حذق ـ ( يتقن           
؟ الثالثة  وجمع ، الثانية ،ومرادف الولى مضاد  -هات2    
 ؟ والمتعة السعادة من كل نحقق  -متى3    
 عمل؟ يتقن ل الذي الديب من الكاتب موقف في رأيك -ما4   
؟ الكاتب صورها كما الفاسدة والسعادة الحقيقية السعادة في رأيك -ما5   

: المهارة مأناقشة
؟ هكذا مجيئها سبب وما ؟ الهمزة نوع . ما بهمزة ابتدأت التي السماءا حدد 
؟ ؟ولماذا همزتها نوع . ما أفعالها حدد 
تكتب ثم ثالثة مرة قراءاتها وتعاد ، وبتأن  خطوة خطوة التلميذ على القطعة تملى

. ذاتيا أخطاءاهم التلميذ ليصحح ؛ السبورة على
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: بيتي نشاط
. السب وبين همزتها نوع حدد ثم بهمزة تبدأ بكلمة التالية الجمل أكمل

. ــــــــــ بوقته المجتهد -انتفع1
نا للمتحان الطالب - ــــــ2 . استعداد
. الوان فوات بعد نفسه يحاسب المقصر -ــــــ3
. الصابرين مع الله -ــــــ4

.  السلم في ــــ أول خويلد ـــ خديجة

: الرابعة الحصة
: لمحتواها مناقشة دون التلميذ مسامع على القطعة تقرأ

العرب أخابار مأن
مأن وكان ، دهاءاا وأكثرهم العرب رجال أشد مأن السعدي عمير ابن كان

: اللهم يقول وكان ، الخيل يسبق الجري ساريع ، الرض بمسالك أعلمهم
، أمأة كنت ولو ، عبدا كنت ضعيفا كنت لو إني ،اللهم شئت مأا تهيئ إنك

في فناما ، باردة ليلة  في الدنيا عليه .جارت الخيبة مأن بك أعود إني اللهم
: اساتأسار له ،وقال جنبه على وقعد رجل فجاءا ، فوقه عباءاته ،ووضع العراءا

اا كن ـأي ؟ مأقمر وأنت طويل : الليل وقال رأساه عمير ابن فرفع ـ أساير
. مأثل فأصبحت

. جزءاا جزءاا بتأن للتلمأيذ القطعة المعلم يملي
.  فاته مأا الطالب ليتدارك ؛ ثالثة مأرة القطعة قراءاة تعاد

في التقدما مأقدار ويرصد المعلم قبل مأن المألءا لتصحح الكراساات تجمع
المهارة مأن مأتمكنين غإير يزالون ل التلمأيذ أن تبين فإذا ، المهارة تحصيل

. أخارى قطعة مأع التلمأيذ مأستوى حسب جديد مأن للتدريب المعلم عاد

الحروف و تكتب ول تنطق التي الحروف
تنطق ول تكتب التي

: التالي الجدول خالل مأن المأثلة المعلم يعرض
:- تكتب ول تنطق التي أول: الحروف

الرق
 المأثلةم

التي الكلمة
حرف بها

ول ينطق
يكتب

الحرف
الذي
ينطق
ول

يكتب

للمعلم مألحظات

خليفة الخطاب بن عمر1
. عادل

 علمين بين الكلمة وقعتاللفابن

بكر أبي بنة أسماءا لقبت2
 النطاقين " ذات

علمين بين الكلمة وقعتاللفابنة

السموات نور الله3
 والرض

الله
السموات

اللف
اللف

طريقة على القرآن الملءا غلبة
 الكتابة

الرسول أسماءا من4
طه الكريم

طريقة على القرآن الملءا غلبةاللفطه
 الكتابة

اللفهذاللطلب مفيد الدليل هذا5
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ما؟ الخلف هذا فيم6
الستفهامية

بحرف الستفهامية ما سبقتاللف
 في

ما؟ تعبت مم7
الستفهامية

بحرف الستفهامية ما سبقتاللف
 من الجر

ما على الجارة عن دخلتالنونعن؟ تبحث عم8
 الستفهامية

تنطق:- ول تكتب التي ثانيا:الحروف   

الر
قم

المأثلة
التي الكلمة

حرف بها
غإير مأكتوب
مأنطوق

الحرف
الذي
يكتب
ول

ينطق

مألحظات

القرآن من مائةآية تلوت1
 الكريم

القرآني الملءا غلبةاللفمائة

القرآني الملءا غلبةاللفأولئك المفلحون هم أولئك2
ولم المصلون جلس3

يتكلموا
الجماعة واو بعداللفيتكلموا

لا المدينة في تجولنا4 عصر
.

لا المنصوب السم آخر فياللفعصر
 المنون

بأس وأولو قوة أولو نحن5
 شديد

القرآني الملءا غلبةالواوأولو

قائد العاص بن عمر6
 محنك اسلمي

أو المرفوعة عمرو كلمة فيالواوعمرو
 المجرورة

السبورة على ويسجلها المثلة في التلميذ مناقشة خلل من الملحظات المعلم يستنتج 
0 الطلب كراسات في وتدون

تنطق: ول تكتب حروف بها التي الكلمات ب) حدد 
بمثلهم. فجئني آبائي _ أولئك1
واحترام. أدب أولو _ هؤلءا2
الروم. على العاص بن عمر _ انتصر3

كتابية: تدريبات  
ول ينطق حرف بها والتي ينطق ول يكتب حرف بها التي الكلمات حدد

يكتب:
والرض" . السموات نور _  " الله1
ينزل. لم المطر لكن السماءا تمل _  السحب2
فيه". ريب ل الكتاب _  " ذلك3
الطبيعة. على يحافظ _  الشجر4
إليك. أنزل ما بلغ الرسول _  يأيها5
الرئيس. يحضر قليل _  عما6

:  بها كلمات هات
تلفظ. ول تكتب _  ألف1
تلفظ.  ول تكتب _ واو2 
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للخر.    أب أحدهما علمين بين وقعت لنها ألفها _ حذفت3
.   " التعريف " أل على دخلت ألم لن ألفها _ حذفت4 
بالضم. الهمزة حركة على للدللة زائدة _ واو5 

المعلم مأن تسمعها بكلمات التالية الجمل أكمل
)  الموي.             ( ابن المسجد الملك _____  عبد مروان الخليفة _ بنى1
) ______ عمران.                                     ( ابنة مريم الله _ طهر2
)                                                  ( باسامكلمي. أبدأ _ ____ الله3
) عليهم.                                         ( أولئك الله أنعم _ _____ الذين4
)  ولو الرسل.                         ( أ من ____ العزم صبر كما _  فاصبر5 

المعلم:    مأن تسمعها بكلمة التالية الفقرة أكمل
( ساعوا- لكنهم- يصلوا- هذا- هذه- الذي).

كل _____ إلى _____ لم و ، نالوه _____ الحياة في _____ للنجاحا مأن كل      
لنفسهم، تمنوه مأا

ل وأخافق حاول إذا الدنيءا. والنسان الفوز مأن خاير الشريف فالخافاق      
اا يخسر اا شيئ ____ إل مأطلق

. القنوط قلبه في اليأس. ودخال _____ توله      

 التالية الجمل اكتب ثم اساتمع
.          مريم بن عيسى الله _   رفع1 
للعب.      ول للهو نخلق _  لم2 
. عظيمة فوائد _  للبن3 
قادم.                        ذا _   هأنا4 
             ؟ يتساءالون _  عم5 
حمل. أولت _  هؤلءا6 

عليك: يملى مأا اكتب 
لل قال      اا أمأقت ل ". أراني لمزة همزة لكل تعالى: " وي الناس مأن أحد

وهذه، هذا إلى بإصبعه يشير الذي والفضولي اللماز، الهماز أمأقت مأثلما
العظم الخالق كان ولذا الحد، الواحد الله خالقهم مأن ليعيب وتلك، وذلك

لما هذا ؟؟ مأنهم ونحن مأخلوقاته نعيب أن لنا فكيف الرحيم، الرحمن هو كل
.   يفقهون ل الناس بعض ولكن حق

بيتي: نشاط
مأناسابة: بكلمة التالية الجمل أكمل2
الرحيم. الرحمن : ______ الله نقول الكل _ عند1

_____ واجباتهم. لم المجتهدون _ التلميذ
الفقراءا. على ______ بمالكم ل الغنياءا _ أيها3
_________. هو مصر فتح _ الذي4

المنظور: إمألءا
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قصير: __ اخاتبار
شش لم – هأنت – هؤلءا – سبعمائة –  ( أولى: التالية الكلمات واكتب اساتمع     ) يم

)1(
اا الشاما إلى بجيشه يسير أن الوليد بن خاالد الصديق بكر أبو أمأر مأدد

مأن الروما جيش يباغإت أن خاالد فأراد الروما، ضد حروبهم في للمسلمين
والشاما العراق بين تفصل التي الصحراءا يقطع أن علية وكان خالفهم،

اا وكان رجاله، أحد فاساتدعى على بعزمأه وأخابره الصحراءا، بطرق خابير
فيه الطريق هذا سالوك وقال: " إن المأر فاساتعظم ، البادية اخاتراق

اا ولكن مأخاطرة، مأفاجأة في عرضه ليحقق يقطعها أن على أصر خاالد
كان فلما بجيشه، ومأضى والزاد الماءا مأن عدته لذلك واتخذ الروما، جموع

سادر أشجار رأيتم فإن القوما، يأيها الدليل: انظروا قال الرابعة الليلة في
وكبر فكبر السدر، فرأوا الناس فالهلك. فنظر وإل فابشروا، عظيمة
ساالمين.  وصولهم على الله وشكروا الناس،

وعظمة  ) مأجد2( 
فتح يديه على تم الذي العاص بن عمرو هؤلءا ومأن ، وتاريخ أمأجاد لبائنا
اا الخطاب. إن بن عمر الخليفة عهد في مأصر صفة بكل تحلوا وجنوده عمر

إقبال في الثر أكبر له كان مأما العزيز، كتابه في الله عليها حث حميدة
فتخلق ، آباؤك أولئك الفتى، السالما. فيأيها اعتناق في مأصر أهل

مأع الباءا أمأجاد وتعيد أمأتك، شأن لترفع مأنوالهم؛ على وسار بأخالقهم،
اا ولتصبحوا جيلك، أبناءا اا حصن والوطن. الدين عن الخاطار لدرءا مأنيع

الساتماعي: المألءا
قصير: اخاتبار

اا ضع الكلمة تحت وخاطين يكتب، ول ينطق حرف بها التي الكلمة تحت خاط
ينطق: ول يكتب حرف  بها التي

واحد. إله _ وإلهكم1
الله. إل اله _ ل2
العسر. بكم يريد ول اليسر بكم الله _ يريد3
الفاسقون. هم فأولئك ذلك بعد تولى _  فمن4

)1(

اا الغذاءا ثمن يكون قد اا، يكون وقد ، مأرتفع أوفر الغالي الغذاءا وليس رخايص
اا هو فيها.وهذا أقل ليس الرخايص الغذاءا أن كما ، الغذائية عناصره في دائم

؛  مأكتمل غإذاءا : "إنه يقولون التغذية علماءا ولكن ، الثمن رخايص إنه ، الجبن
، ونموه بنائه في الجسم إليها يحتاج التي العناصر أكثر على يحتوي لنه

يجرون الذين هؤلءا إليها يتنبه أن يجدر وحكمة ، بعباده الله مأن رحمة وتلك
ذلك . لكل عناصر مأن عليه اشتمل مأا يعرفوا أن دون ، الشهي الغذاءا وراءا

الغذاءا تخترن أن المأهات التغذية علماءا وينصح ، الجبن بتناول الطباءا ينصح
.  ثمنه وغإلءا طعمه للذة ل ، غإذائية قيمة مأن له لما
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الشجاع الفتى )2( 
وانصرفوا هابوا رأوه فلما ، يلعبون بصبيان الخطاب بن عمر الخليفة مأر
اا ولكن ، طريقه مأن اا ظل مأنهم صبي : الخليفة له فقال ، ينصرف لم واقف
تم واطمئنان ثبات في الصبي فأجاب ؟ زمألؤك ذهب كما تذهب لم ل

اا أرتكب ولم ، لك فأوساع ضيقة الطريق نفس:ليست .فسر مأنك فأخااف ذنب
، والبركات بالخير له ودعا ، بيده رأساه ومأسح ، إجابته مأن المؤمأنين أمأير

بنت أساماءا وأمأه ، الزبير بن الله عبد إنه ؟ الشجاع الصبي هذا مأن أتعرفون
. الرجال عظماءا مأن صار كبر ولما ، صغره في شجاعته بدت لقد ، بكر أبي

:   الخاتباري المألءا
:- عليك يلي مأا واكتب اساتمع   
. عملك في تنجح تجتهد -إما1
". الله نصره فقد تنصروه -"إل2
. يجافيك عمن وابتعد ، ودكا يطلب ممن -اقترب3
. نظافتها على حافظوا غزة -يأهل4

صائم  )  أعرابي1( 
: اساع لغلمأه فقال ، غإداؤه وحضر ، الصحراءا فدخال ، يوما ذات الحجاج خارج
عمن طويل ،وفتش الغلما فمضى ، مأعنا يتغدى مأن وناد ، الصحراءا هذه في

فقال به فاتى ، شملة في أعرابيا إل يجد لم لكنه سايده مأع الغداءا يتناول
:ومأن .قال فأجبته مأنك أكرما هو مأن :دعاني له .قال مأني ،أدن له: تعال

هذا مأثل في صوما .قال صائم فأنا الصياما إلى ،دعاني تعالى :الله قال هو؟
، اليوما : افطر الحجاج ،قال مأنه أحر هو ليوما : صمت قال ؟ حر على اليوما

.ل : كل قال ، الغد إلى أعيش أن المأير لي  : أويضمن .قال غإدا وتصوما
إليه لي ليس بآجل عاجل تسألني : فكيف العرابي .قال ذلك لك أضمن
ولكن ، طباخاك ول خابازك طيبه مأا : والله .قال طيب طعاما إنه ؟قال سابيل
. العافية طيبته

 )2( 
مأنها وترتفع شامأخة المآذن وتطل ، الظلما مأن النور يبزغ يوما كل فجر في

إلى القلوب وتتوجه ، السكون .فيتمزق أكبر : الله هاتفة المؤذنين أصوات
بيدها ويأخاذ ، المأة هذه عن البلءا يخفف أن للرحمن مأتضرعة السموات
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المسلمون ويذهب ، الكروب ومأفرج ، الرزق باساط ، هو إل إله ل سابحانه
مأآقيهم تمتلئ وقد ، خااشعين وجلين الله يدي بين ويقفون المساجد إلى

، للرزق سااعين الرض في ينتشرون الصلة تقضى أن .وبعد بالدمأوع
تعلمون كما لخارتكم واعملوا ، صلواتكم على حافظوا المسلمون فيأيها

.                  والدنيوية الدينية أهدافكم تتحقق وهكذا ، لدنياكم
              

والتي ، الجماعة بواو تنتهي التي الفعال
السالم المذكر وجمع أصلية بواو تنتهي

والمضاف المرفوع
:  والثانية الولى الحصة 

: التالية المأثلة في المهارة جزئيات المعلم يناقش

المأثلة
الكلمة

تنتهي التي
بالواو

نوع
الواو

حكمها

يتحدوا أن العرب واجب - منأ
. عدوهم لمواجهة

واخلصوا القول اصدقوا أبنائي - يا
. العمل

. تباغضوا ول تحاسدوا - ل
ب

 
أصحاب على الفصل معلمو - أثنى

. الحميدة الخلق
الله من محبوبون الخير - صانعو

الناس.  ومن
إلى المسلمين قلوب - تهفوج

القصى.  المسجد
. حين كل ربه المؤمن - يدعو
. وليدها على الم - تحنو

: القاعدة لساتنتاج التالية السائلة المعلم يطرحا
؟ الفعل إعراب وما ؟ الجماعة بواو تنتهي التي الكلمات نوع ما
؟ اللف هذه تسمى وماذا ؟ حذفت أم الجماعة واو بعد اللف أكتبت
؟ "ب  المجموعة في بالواو تنتهي التي الكلمات نوع ما " 
؟ ولماذا ؟ لها النون أضايفت هل 
؟ ولماذا ؟ الواو هذه بعد ألف تكتب هل 
يكتب  ؟ ؟ولماذا ألف بعدها يكتب " ؟وهل " ج المجموعة كلمات في الواو نوع ما

في يكتبونها ثم التلمأيذ مأن ساماعها بعد السبورة على القاعدة المعلم
. كراسااتهم

: تدريبات
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. نوعها بيان مأع الواو نوع بحسب التالية الكلمات صنف-1    
. الدفاع محامو ، يدعو ، السيارات سائقو ، استعدوا ، يرنو ، بدأوا   

الكلمات تحت وخاطين ، أصلية بواو المنتهية الكلمات تحت خاطا -ضع2
بواو تنتهي التي الكلمة حول ودائرة      ، السالم المذكر جمع بواو المنتهية
.  الجماعة

. اللحد إلى المهد من العلم أ-اطلبوا  
. بالخلق إل المم تسمو ب-لن  
. مبكرين عملهم إلى المكتبة مدرسو وصل – ج 
. الجزاءا تنتظروا ول المعروف تعملوا أن يجب – د  

: المعلم مأن تسمعها بكلمات التالية الجمل أكمل-3
) .                                  ( أتقنوا ورسوله الله يحببكم عملكم ــــــــ – أ    
) .                 ( ترجو لنفسك ترجوه كما لغيركا الخير ــــــــ أن يجب – ب    
) .                         ( يقصروا واجبهم في ــــــــ لم المجتهدون التلميذ – ج   
)  .                              ( محامو المتهم عن الدفاع   ــــــــــ ترافع – د   
: المعلم مأن تسمعها بكلمات التالية الفقرة  - أكمل4

الرض ــــــ يستخدما حيث ، العاما مأدار على بلدنا في الخضراوات " ــــــ
الوصول أجل مأن وساعا ـــــ لن فلحونا ، شتاءا النبات لحماية الدفيئات

. المتقدمأة الدول مأستوى إلى ببلدنا
) يدخاروا – مأزارعو – ( تنمو

:  التالية الجمل اكتب ثم  -    اساتمع5
. الفقراءا على بأموالكم تبخلوا ل الغنياءا أ- أيها   
. العيد في تصالحوا المتخاصمون– ب  
. الفلح و الصلح الله اسألوا – ج  
.  المرور إشارات يتبعون السيارات سائقو – د   
. الحيوان حديقة في السد من يدنو الرجل شاهد هـ   

:  عليك يملى مأا اكتب-6
مأدارساهم إلى المدارس مأعلمو ينهض ، حي كل فيصحو ، الشمس تشرق   
صوت ويعلو ، عمله إلى يذهب وكل ، مأصانعهم إلى المصانع وعامألوا ،

يسير ثم ، الفطار طعاما ليتناولوا أمأهاتهم إلى الطفال ويدنو ، العصافير
. التوفيق الله مأن يرجو وهو عمله إلى فرد كل

من المهارة هذه على تشتمل التي الكلمات باساتخراج طلبه المعلم -يكلف7
في الكلمات تصنيف مع المهارة هذه تدريس مع تتوافق والتي والنصوص القراءاة دروس

. قوائم ثلث

: الثالثة الحصة
 قصير كتابي اخاتبار
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) . المشروع ، مهندسو ، يرنو ، : ( استعدوا التالية الكلمات اكتب
. المنظور الملءا بطريقة التالية القطعة التلميذ يكتب

أوروبا على العرب  )   فضل1(
الوساطى القرون في كانوا ،لنهم الحضارة على كبير فضل للعرب كان

،والحتفاظ العلوما تلك بممارساة يكتفوا لم ، القدمأاءا علوما على قوامأين
مأن الحديثة العلوما مأؤرخاو أثبت . لقد جليلة إضافات إليها أضافوا ،بل بها

الذين هم فالعرب ، القديمة العلوما أكثر لضاع العرب لول أنه الوروبيين
يحذو أن العربي على يجب ،لذا الرياضيات علوما ،وطوروا الصفر اخاترعوا

ويدعو ، بأخالقه ويسمو ، والحضارة بالعلم التمسك في وآبائه أجداده حذو
. الحديثة الحضارة ركب في مأكانة يأخاذ حتى التقدما إلى

 )2( 
كثيفة غإابة حولها قرية يسكنون كانوا الحطابين مأن جماعة أن يحكى

لحظوا أعواما ومأن ، غإيرها يغرساون ول الشجار يقطعون كانوا ، الشجار
اجتمعوا رزقهم وعلى عليها يحافظوا ،ولكي قليلة أصبحت الشجار أن

إليهم التفت ولكن ، أحد إليها يدنو ول ، القرية يهجروا أن بعضهم ،وقرر
إذا كانوا الباءا إن ، كبير عار الوطن هجر : إن لهم وقال ، مأجرب رجل

، بالشجار أرضها نكسو أن يجب لذا شجرتين غإرساوا شجرة قطعوا
. ناعمين وطنهم في وعاشوا ، الشيخ برأي  فاقتنعوا

                                   
 )3( 

رساالة حامألو ،إنهم الصاعد الجيل تربية عن مأسئولون المدارس مأعلمو
التلمأيذ إعداد أجل مأن براحتهم ضحوا فالمعلمون ، والتنوير التهذيب

لهؤلءا إجلل وقفة تقف أن يجب ،لذا المستقبل في المسئولية لتحمل
خاداما الحكومأة ومأوظفو ، والرقي العلم نبراس حملوا الذين المعلمين

ومأسئولو ، شعبهم لبناءا الجليلة خادمأاتهم لتقديم مأدعون فهم ، للشعب
المتنوعة، المساعدات بتقديم الشعب هذا خادمأة في شاركوا الوزارة
، مأعهم التعامأل عدما على واحرص الدنيئة النفوس ذو أخاي وتجنب

كن ، المعروف صانعي وإكراما العمل في الخالص إلى يدعو فالسالما
.   مأعك العيش وواصلوا بجوارك، عاشوا لنهم شعبك أبناءا على صبورا

: الرابعة الحصة
 قصير كتابي اخاتبار
) .  الدراسية المواد موجهو ، يعلو ، : ( استمعوا التالية الكلمات اكتب
:  الساتماعي المألءا بطريقة التالية القطعة كتابة

الخندق غإزوة
المدينة مأهاجمة على عزمأوا المشركين أن أحد غإزوة بعد المسلمون علم

أبو واجتمع ، المدينة حول عريضا خاندقا فحفروا ، المسلمين على والقضاءا
عليه الله صلى بالنبي وأحاطوا  الصحابة وكبار ، الخطاب بن وعمر بكر
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الجديد للدين فداءا أرواحهم ويقدمأوا ، العداءا كيد عنه ليصدوا ، وسالم
المسلمين صفوف مأن يدنو وأخاذ الخندق مأن المشركين أحد ،واقترب
في مأساعدته الله يدعو وهو طالب أبي بن على فبرز ، مأهاجمتهم ،ويطلب

. بالنصر فرحين وكبروا المسلمين هلل قتل ولما ، قتله

التزلج رياضة
أن ومأا ، العالية الجبال في التزلج مأراكز الشتوية الرياضة مأحبو يقصد
وهناك الصغار مأن الزحافات راكبو فهنا ، التلل بين ينتشروا حتى يصلوا

المصعد بحبال مأمسكين العالية القمم إلى صعدوا وقد التزلج مأحترفو
وتسطع الجو يصفو وحين ، بسرعة للنزول يستعد مأن مأنهم ، الكهربائي

الملونة النظارات واضعو ،أمأا العيون فتبهر ، الثلج على فتنعكس ، الشمس
لكثرة المساءا عند العودة يخافون مأا كثيرا السيارات وساائقو ، يبالون فل

المغيب مأن الشمس تدنو إن مأا ،لذلك والوادي الجبل يلف الذي الضباب
.  النزلق مأن هربا يسرعوا حتى

: الخامأسة الحصة
 قصير كتابي اخاتبار
) الفصول مدرسو ، يرجو ، : ( وصلوا التالية الكلمات اكتب

 الخاتباري المألءا بطريقة القطعة كتابة

الوطن ساياج
الذي الجيش المواطنون يحيي ، الساتقلل يوما في ،ولسايما يوما كل في

أل تعلموا الذين الجنود .يحيون واساتقراره شعبه أمأن حماية على يسهر
إلى ذلك أدى ولو يتراجعوا وأل ، تضحية بأي الوطن على يبخلوا

حيث ، بنيه وحدة في مأتكامأل وطننا أروع مأا ، الطلب .أيها اساتشهادهم
أبنائها بسواعد إل تبنى ل الوطان إن ، القلوب وتدنو ، النفوس تصفو

الغالي وطننا أن .اعلموا وعملهم عطائهم بقدر إل تسمو ول ، المناضلين
المدارس .مأعلمو عليه ويحافظ ، حدوده ليصون جيشه بتنظيم يهتم

في الوطن عن وإخالصهم عملهم يقل ل المصانع وصانعو المدن ومأهندساو
. عنه والدفاع بنائه
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الفهرس

الموضاوع
رقم

الصفح
ة

2 تقديم
4 المألءا لتدريس مأقترحة طرق

6 لتنوينا
7 الضم تنوين
11 الكسر تنوين
15 الفتح تنوين

16 النصب تنوين
لل 16 الخير الحرف بعد ألف : بإضاافة أو
لا الخير الحرف بعد ألف فيها تضاف ل التي : الحالت ثاني
19 الكلمة من

22 التنوين و النون بين التمييز
25 والهاءا والمربوطة المفتوحة التاءا

لل-      اللينة اللف  نهاية في اللينة : اللف  أو
 السماءا

31
لا                           34الفعال نهاية في اللينة : اللف ثاني

40 المتطرفة الهمزة
41 ألف على المتطرفة الهمزة
44 واو على المتطرفة الهمزة
47 ياءا على المتطرفة الهمزة
50 السطر على المنفردة المتطرفة الهمزة

 المتوساطة الهمزة
58 الكلمة وسط المنفردة المتوسطة الهمزة
62 واو على المتوسطة الهمزة
67)  ( نبرة  ياءا على المتوسطة الهمزة
72 ألف على المتوسطة الهمزة

77 القطع و الوصل همزة
85و تكتب ل و تنطق التي الحروف
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تنطق ل و تكتب التي الحروف
و الجماعة بواو تنتهي التي الفعال

المذكر جمع و أصلية بواو تنتهي التي
 المضاف و المرفوع السالم
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و تكتب ول تنطق التي الحروف
تنطق ول تكتب التي الحروف

: التالي الجدول خالل مأن المأثلة المعلم يعرض

مأوضعالمأثلة
الحذف

الحذف سابب

. صفحة مائة _ قرأت1(أ)
. المتحان في نجحوا _ التلميذ2
. الناجحون هم _ أولئك3
. بالبطولة العزم أولو _ فاز4
إسلمي قائد العاص بن _ عمرو5

. ذكي

(ب
(

عادل خليفة الخطاب بن _ عمر1
.

. الرض و السماوات نور _ الله2
. مفيد الدرس _ هذا3
مفاجآت المباراة في _ حدثت4

. كثيرة
. الله اتقوا الناس أيها _ يا5
.  ؟ الخلف هذا _ فيم6

. الخمر يشرب عمن _ ابتعد1(ج)
. قال عما الشاهد _ تراجع2
. الله أنبياءا من نبي _ داود3
.  للخير إل تدع _ ل4

في وتدوينها السبورة على وكتابتها القاعدة لستنتاج السابقة المثلة المعلم يناقش 
0 الطلب كراسات

: شفوي _ تدريب
: تكتب ول تنطق حروف بها التي الكلمات التالية الجمل مأن أ)اساتخرج

.  المعلم لشرح انتبهوا الولد _ يأيها1
.  واجبه يهمل ل الذي الطالب _يعجبني2
مدرسته. نظافة على يحافظ التلميذ _هذا3
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